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 مقدمة التفريغ

رب العاملني، وأصيل وأسلم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني، حممد وىلع آهل احلمد لل 
 وصحبه أمجعني.

رشح حديث جابر بن عبد وبعد: فهذا تفريغ لسلسلة مباركة تزخر بفوائد اكدلرر، ويه "
" لشيخنا، ومربَّينا، َمن اهلل ريض اهلل عنهما يف صفة حجة انليب صىل اهلل عليه وسلم

وجال بنا ِف رياض العلوم، وأريض احلق وسليم الفهوم، فضيلة الشيخ أخذت يداه أيدينا 
أيب عبد الرمحن حممد بن طاهر بن خدة، حفظه الل ومتَّعه بالصحة والعافية، وثبَّته ىلع 

 احلقَّ اذلي حنبَّه ألجله.

 واكن عميل ِف اتلفريغ كما ييل:
 أ= ضبط اآليات وعزوها لسورها وأرقامها.

ق األولوية فما اكن متفقا عليه، ثم ما انفرد به ابلخاري أو ب= ختريج األحاديث، وف
 مسلم، وأما ما سوى ذلك جعلت العمدة ما حكم عليه العالمة األبلاين رمحه الل.

 ج= ختريج ما تيرس من اآلثار وعزو األقوال إىل قائليها.
قلت عدا ما اكن اللفظ قريبا جدا  –بإذن من الشيخ  –د= ذكر بعض األحاديث بلفظها 

 فيه )حنوه ِف كذا(.
 ه= رقَّمت بعض اتلقاسيم، واألقوال يك يسهل بذلك تصور املسألة واستحضارها.

و= معلوم أن الرواية املعتمدة ِف حديث جابر هنا يه رواية اإلمام مسلم، وشيخنا اكن 
يذكر ِف لك مرة الروايات اليت تضمنت زوائد وردت ِف كتب السنة، فهذه لم أخرَّجها 

تطلب جهدا عظيما جيعل اتلفريغ يطول جدا، ولعله يسبب تأخريا عن مناسبة ألنها ت
ج ِف كتاب العالمة األبلاين رمحه الل " موسم احلج اذلي حنن فيه، وألن حجة مجيعها خمرَّ

 ".انليب صىل اهلل عليه وسلم كما رواها عنه جابر
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علمه وعمره، وأن يديمه أسأل الل تبارك وتعاىل أن يوفق شيخنا وأن يبارك ِف ختاما: 
ها هلم ناصحا، وللمسلمني مجيعا.  حبرا زاخرا بالعلوم، نافعا لطالبه موجَّ

كما أسأل الل تعاىل أن يرزقنا اإلخالص لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا نَش العلم، 
 ويوفقنا للعمل به وادلعوة إيله. امهلل آمني.

 [-اكن اهلل هل– ]كتبه أبو مالك إبراهيم الفوِك
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش  : فإن خريأما بعد
 األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة ِف انلار.

نستهل مواصلة دروسنا بالالكم حول ما يتعلق بمسائل احلج، ملناسبة ذلك ِف هذا الوقت، 
أي إذا اكن الوقت يناسب عبادة ما  ومعروف عند أهل العلم ما يسىم بفقه املناسبات،

فإنه ينبيغ للمسلم أن يتعلم أحاكمها، وباألخص طالب العلم اذلي يتوىل ويتصدر تعليم 
 انلاس.

وقد سبق ذكر أحاكم احلج غري مرة معنا، وقد أخذنا متونا كثرية، منها دروس مرتبة  
، وأخذنا أيضا أحاكم احلج "رسالة ابن أِب زيد القريواينباختيارنا، ومنها أحاكم احلج من "

"، واكن تدريسه بلوغ املرام"، وأخذنا أحاكم احلج من كتاب "عمدة احلكممن كتاب "
مرتني، ِف سنتني، أخذناه مرة ثم أخذناه مرة ثانية، وأيضا أخذنا أحاكم احلج من كتاب 

 "، وأيضا أخذنا أحاكم احلج من منسك خمترصتبصري انلاسكشيخنا عبد املحسن العباد "
للشيخ ابن باز رمحه الل، والشيخ األبلاين أيضا، والشيخ ابن عثيمني، وأيضا أخذنا 

منسك اإلمام احلطاب، وأحاكم احلج املذكورة فيه رشحناه كذلك، وأيضا أخذنا أحاكم 
 احلج برتتيب خاص، كنت قد رتبته وذكرته.

األحاكم واضحة عند الكثري لكن نعيدها تلذكري انلايس، وتعليم  -ِف اجللمة-فالغالب 
اجلاهل، ومذاكرة العلم كذلك، ومما هو معروف ِف احلج حديث جابر بن عبد الل ريض 

الل تعاىل عنهما، فهو أمَّ ابلاب، كما يقال، والفقهاء يستعملون هذه العبارة، كما 
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فإذا اكن باب من أبواب العلم  -رىالعلوم األخ-يستعملون غريهم من أصحاب العلوم 
فيه يشء يعترب أصال، يقولون: هذا أم ابلاب، مثال ِف انلحو ِف الفعل املضارع املنصوب، 

 ( هو أم ابلاب، وهكذا لغريه.أناألصل ِف انلصب هو حرف )

وكذلك ِف األبواب الفقهية، يقولون ِف باب فقيه معني، أن احلديث الفالين هو أم 
 صفة حج انليب صىل الل عليه وسلم، احلديث اذلي مجع وشمل وذكر ابلاب، فكذلك ِف

صفة حجة انليب صىل الل عليه وسلم من أوهلا إىل آخرها، هو حديث جابر بن عبد الل 
ريض الل تعاىل عنهما، وهذا احلديث هو حديث عظيم، كما قال اإلمام انلووي، حديث 

وفرائد، وحيسن مجع فوائد، وقد توىل عظيم مشتمل ىلع فوائد كثرية وزوائد عظيمة، 
ذلك اإلمام أبو بكر بن املنذر رمحة الل عليه، فجمع ِف ذلك جزء وأحىص من فوائده ما 
يزيد ىلع العَشين ومائة فائدة، بل اخلمسني ومائة فائدة ولربما يزيد فضائله ىلع ذلك، 

 وسنجمعها ونعددها إىل آخر رشح احلديث بإذن الل عز وجل.

اح احلديث فتوىل ا إلمام ابن املنذر مجع احلديث ِف جزء مع ذكر فوائده، كما توىل رشَّ
أيضا ذكر الفوائد املأخوذة منه، وقد تفرد بروايته اإلمام مسلم رمحه الل بطوهل، ولم يرد 
عند ابلخاري بطوهل، وإنما وردت منه بعض ألفاظه فقط، أما بطوهل فقد تفرد بروايته 

وثمة ألفاظ أخرى زائدة ليست ِف مسلم يه خارج صحيح  اإلمام مسلم رمحه الل،
 مسلم، ومنها ما يصح ومنها ماال يصح، وسيأيت اتلنبيه ىلع ذلك إن شاء الل تعاىل.

ومما يدل ىلع عظم هذا احلديث كما ذكرت قول اإلمام انلووي ِف حديث جابر ريض الل 
لرواية حديث حجة الوداع  فهو أحسن الصحابة سياقة  عنه قال ِف جابر ريض الل عنه )

فانه ذكرها من حني خروج انليب صىل اهلل عليه و سلم من املدينة إىل آخرها فهو 
وهو حديث عظيم مشتمل ىلع مجل من الفوائد ، دققها، وقال )1(أضبط هلا من غريه

ومهمات من مهمات القواعد قال القايض عياض: وقد تكلم انلاس ىلع ما فيه من 
نف فيه أبو بكر بن املنذر جزء  كبري ا وخرج فيه من الفقه مائة الفقه وأكرثوا وص

                                                           
 [8/135]شرح النووي على مسلم  1
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(، وهلذا بوب عليه مسلم ونيفا ومخسني نواع ولو تقىص لزيد ىلع هذا القدر قريب منه
باب صفة ( وكذا أبو داود قال )باب حجة انليب صىل اهلل عليه وسلمفقال كما ذكرنا )

 (.حجة انليب صىل اهلل عليه وسلم

(، يعين وهل منسك صغري يف احلج أخرجه مسلماذلهيب ِف حديث جابر ) وقال اإلمام
، وكيفة أداء هذا املنسك، وذكره جمنساك، يعين صفة احل اإلمام اذلهيب سىم حديث جابر

(، فهذا حديث جابر ريض وهو وحده منسك مستقلابن كثري ِف ابلداية وانلهاية فقال )
 الل تعاىل عنهما.

اتلابعني سبعة، حممد بن يلع بن احلسني، وحممد بن مسلم أبو الزبري، وقد رواه عنه من 
ان،  وعطاء بن أيب رباح، وجماهد بن جرب، وحممد بن املنكدر، وأبو صالح رضوان السمَّ
وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة، رمحة الل ىلع اجلميع، لك هؤالء رووا 

 هذا احلديث عن جابر ريض الل عنه.

من رواه من أئمة الكتب، فهم كرث لكن اذلي ساقه بطوهل اإلمام مسلم، ورواه  وأما
آخرون بذكر بعض ألفاظه، فاحلديث هذا موجود بطوهل عند مسلم، وبألفاظه عند كثري 
من أئمة احلديث، فهو مذكور عند ابلخاري، ومسلم، وأيب داود، والرتمذي، والنسايئ، 

"، وعند الشافيع ِف مسنده، وعند ابن املوطأك ِف "وابن ماجة، وعند ادلاريم، وعند مال
"، وعند الطرباين رشح معاين اآلثار"، و"مشلك اآلثارسعد ِف طبقاته، وعند الطحاوي ِف "

، وعند ابن خزيمة ِف صحيحه، وعند ادلارقطين، وصحيح ابن حبان، "املعجم الصغري"ِف 
عند الطياليس، واإلمام أمحد ومنتىق ابن اجلارود، ومستدرك احلاكم، وسنن ابليهيق، و

 ِف املسند، وأبو نعيم ِف املستخرج، وغري هؤالء كذلك قد رووا منه شيئا.

وسنده ِف رواية مسلم وقد نسخناها، وكربنا حجمها، حىت تتيرس قراءتها، لكن لك 
صفة حجة انليب صىل اهلل ، وعنونا عليه "1زيادة تمر معنا عند غري مسلم نشري إيلها

                                                           
قلت: لقد ذكر تلك الزيادات جميعها العالمة األلباني رحمه هللا مخّرجة في "صفة حج النبي صلى هللا عليه وسلم" ولهذا لم أخّرجها  1

  -وهللا الموفق –فريغ اقتصادا في الوقت، وصرفه في جهد الت
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"، ونلا سند متصل إىل اإلمام مسلم ِف رواية ما رواها جابر ريض اهلل عنهعليه وسلم ك
 كتابه، وباتلايل رواية احلديث نفسه.

واإلمام مسلم أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي انليسابوري، والدته ِف  
 ـهالسنة اليت تويف فيها الشافيع ودل فيها مسلم، 204السنة اليت تويف فيها اإلمام الشافيع 

، والسنة اليت تويف فيها كما أن السنة اليت تويف فيها أبو حنيفة ودل فيها الشافيع
ودل فيها اإلمام مسلم رمحه الل تعاىل، ِف بيت علم، ونشأ ِف طلب احلديث  ـه204الشافيع

ومجعه، وأكرث الرتحال، أخذ احلديث ِف بدله، رحل إىل مرص والشام والعراق وابلرصة 
وغريها، ومجع احلديث رمحه الل تعاىل، وهو من تالمذة اإلمام ابلخاري، والزم ابلخاري 

ىل، واكن إماما ِف هذا احلديث، واكن تلميذا للبخاري وأخذ عنه احلديث رمحه الل تعا
 مصاحبا هل رمحه الل، واكن ذابًّا عنه.

ويقولون هو فقط اذلي وقف مع اإلمام ابلخاري ِف حمنته، ابلخاري أبو عبد الل حممد 
ا مجع احلديث ووىل راجعا إىل بدله خبارى، اكن ِف  بن إسماعيل بن إبراهيم ابلخاري، لمَّ

لة مثارة ِف االعتقاد، ويه مسألة القرآن الكريم، وعقيدة أهل السنة أن مسذاك الزما
واجلماعة ِف القرآن الكريم الكم الل أنزهل الل عز وجل ىلع نبيه حممد صىل الل عليه 
وسلم، وكونه الكم الل، ومزنال من عنده عز وجل، هذا مذكور ِف كتاب الل جل وعال، 

 يهما أنه خملوق أو غري خملوق.ويف السنة، ولكن غري مذكور ف

فابتدع املبتدعة هذه املسألة وقالوا: القرآن خملوق، فاكن لزاما ىلع أهل السنة أن يبينوا 
املسألة، وإال فاذلي اكن ِف زمن الصحابة الكرام ويف عهد انليب صىل الل عليه  حقيقة

مه جل وعال صفة وسلم، واتلابعني أنهم يعلمون أن القرآن الكم الل، وال شك أن الك
من صفاته، وصفاته ليست خملوقة، ألن القول ِف الصفات اكلقول ِف اذلات، فذاته 

ليست خملوقة فهو اخلالق، وليس بمخلوق، فصفاته أيضا ليست خملوقة، لكن اكن 
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يُكتىف بأن يقال: القرآن الكم الل، وهذا معروف تدل عليه أدلة القرآن والسنة، واكن 
 كرام، واتلابعون.ىلع ذلك الصحابة ال

فوقع أن ابتدع املبتدعة هذه املسألة فقالوا: القرآن خملوق، فصار لزاما ىلع أهل السنة 
أن يبينوا املعتقد الصحيح، فقالوا: إن القرآن الكم الل غري خملوق، وصار ذكر هذه 

ع اإلمام أمحد اذلي ال يقول ذلك، فال يصح أن يقول : املسألة غري خملوق الزما، بل وبدَّ
القرآن الكم الل، ويتوقف، بل يقول: القرآن الكم الل غري خملوق، الزما كما ذكر ِف 

ل من ورائها هلؤالء املبتدعة سواء  كتابه أصول السنة، وهذه املسألة عظيمة، ألنه يُتوصَّ
قصدوا أو لم يقصدوا أن القرآن ليس من عند الل!، وكما قال جل وعال مبينا عظم هذا 

( 25( إِْن َهَذا إَِّلَّ قَْولح الْبَََشِ )24َفَقاَل إِْن َهَذا إَِّلَّ ِسْحر  يحْؤثَرح )احبه }القول وخسارة ص
ْصلِيِه َسَقرَ 

ح
نها أهل السنة واجلماعة، وأن ، فوقعت هذه املسألة وبيَّ 26-24{املدثرَسأ

 القرآن الكم الل غري خملوق.

رى، ويه هل لفظي بالقرآن لم يتوقف املبتدعة عند هذه املسألة، بل أثاروا مسألة أخ
خملوق أو غري خملوق؟ أرادوا أن خيبَّئوا بدعتهم من وراء هذه اللكمة، وأهل السنة 

واجلماعة كذلك غلقوا هذا ابلاب، وقالوا: ال جيوز أن يُتلكم ِف هذا، نقول: القرآن الكم 
اب وسدا الل غري خملوق، وال تقل: لفظي بالقرآن خملوق، وال غري خملوق، غلقا هلذا ابل

 هل.

لكن بعض أهل السنة فصلوا، فقالوا: لفظي بالقرآن خملوق إذا كنت تقصد القرآن 
املقروء فهو الكم الل، وإن كنت تقصد فعلك، حركة لسانك فهذا خملوق، لكن اذلي 

 اكن عليه أهل السنة هو غلق هذا ابلاب وعدم اخلوض فيه.

ألة اللفظية، أو مسألة اللفظ، وأرسل ابلخاري رمحه الل ُريم بمسألة اللفظ، تسىم املس
أبو حاتم وأبو زرعة إىل بدلة ابلخاري إىل اإلمام حممد بن حيىي اذلهيل، أن ابلخاري قد 

 .أحدث مسألة اللفظية، وهو يقول بها، وإنه قادم عليكم فاحذروه
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 سيقدم علينا ابلخاري، فال تسألوه عن اللفظ، ألنه ربما جييب بغري اذلهيل قال لطلبته:
ما جنيب، فيقع بيين وبينه، فيشمت فينا اجلهمية واملعزتلة، يعين املبتدعة، ابلخاري من 

أهل السنة، من أتباع السلف، واذلهيل من أهل السنة وأتباع السلف، فأراد اذلهيل أن ال 
 يقع بينه وبني ابلخاري يشء، ألن نفعه يعود إىل املبتدعة.

ث، ذهب إىل ابلدل َث فلما جاء ابلخاري وحدَّ ولم  ِف املجلس األول ة واسُتقبل، حدَّ
يُسأل، ويف املجلس اثلاين سألوه، فقالوا: يا إمام لفظي بالقرآن خملوق أو غري خملوق؟ 

ه وورَّاقه أبو حاتم بتوأفعانلا خملوقة، يقول اكفقال ابلخاري رمحه الل: القرآن الكم الل، 
ني، نصف قالوا: ابلخاري يقول كما ذكر ذلك اذلهيب ِف السري، فانقسم أهل املسجد نصف

القرآن خملوق، ونصف قالوا: ابلخاري يقول القرآن غري خملوق، وختاصموا واكد املسجد 
عليهم، ثم انرصفوا، وبلغ األمر إىل اذلهيل، فقال رمحه الل: إن  -أو قال-يسقط بهم 

 ابلخاري قد أحدث اللفظ أو الالكم ِف مسألة اللفظ، ومن حرضه فال حيرض جمليس
 .-ِف احلديث يعين-هذا، وال أحل ألحد حيرض عند ابلخاري أن حيرض جمليس، 

ووقع أن ِف بعض املجالس حدث اذلهيل، فقام رجل وقال: من احلارضين من جيلس عند 
ابلخاري، فقال: إين ال أحل ملن جيالسه أن جيالسين، واكن ِف املجلس اإلمام مسلم 

، وخرج من املجلس، فذهب إىل بيته ومجع صاحب احلديث، فقام ووضع رداءه ىلع رأسه
كتب احلديث لكها، اليت رواها عن اذلهيل، ووضعها فوق دابته، وقال: خذوا لذلهيل 

حديثه لست حباجة إيله فإنه يكفيين ابلخاري، ووقف مع شيخه ابلخاري، وقيل إن 
ا، وىلع إثرها تويف رمحه الل  تعاىل، ولم ابلخاري ُهجر ِف بدلته حىت أنه خرج منها مغتمًّ

يقف معه من أهل بدلته كما ذكر ِف بعض ترامجه، إال اإلمام مسلم رمحه الل تعاىل، حىت 
 تُعرِّض هل من أجل مدافعته لإلمام ابلخاري رمحه الل تعاىل.

وهذا جيعلنا ال نتحامل ىلع العلماء ألنه قد يقع بني العلماء يشء، والواجب علينا 
امل ىلع ذلك هو ادلفاع عن ادلين، وادلفاع واذلب عن إحسان الظن، وأن يقال: إن احل

سنة انليب الكريم، عليه من الل أفضل الصالة وأزىك التسليم، وال حيملنَّ ذلك ىلع 
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باب ادلفاع عن -الالكم ِف العلماء، وإنما يقال: قد يردَّ بعضهم ىلع بعض من هذا ابلاب 
تعدى ىلع السنة فال بد أن يُردَّ ويرى أحدهم أن فالنا قد  -ادلين، وادلفاع عن السنة

عليه، وردعه، وإمساكه، أو بيان خطئه، وحنو هذا، إال من تبنيَّ ضالهل فإنه ضالَّ وانتىه، 
 لكن إذا اكن األمر من هذا ابلاب فال بد من الرتيث.

وهلذا اذلهيب ينترص للبخاري، ويقول: إن تفصيل ابلخاري هو احلق، ألن فعل اإلنسان 
وء واملتلو واملكتوب هذا الكم الل، كما نقل عن بعض األئمة: القرآن خملوق، لكن املقر

الكم الل، وإن اكن احلرب حادث، والصوت حادث، لكن املسموع هو الكم الل سبحانه 
 وتعاىل.

 اثنايثا، مع أن كتابه يقولون فيه ومسلم ىلع سعة صحيحه لم يرو لشيخه اذلهيل! وال حد
عَش ألف حديث، وهو يزيد ىلع سبعة آالف حديث، قالوا: لم يرو لذلهيل وال حديثا، 
وهل روى للبخاري؟ بعضهم يقول: لم يرو هل شيئا، والصواب أنه ذكره مرة واحدة ِف 

موضع واحد، حيث قال: حدثنا مجاعة من مشاخينا منهم حممد بن إسماعيل، يقصد به 
 ابلخاري رمحه الل تعاىل.

خاري فمع أن اذلهيل تكلم فيه، فقد روى هل ِف صحيحه، لكنه لم يكن يسميه، أما ابل
وإنما يهمله، فيقول: حدثنا حممد، أو ينسبه إىل جده فيقول: حدثنا حممد بن خادل، ما 

يقول: حممد بن حيىي، لم يكن يقول: حدثنا حممد بن حيىي بن خادل اذلهيل، وإنما يقول: 
 دثنا حممد بن خادل، ولم يبيَّنه.حدثنا حممد مهمال، أو يقول: ح

أن الرجل َّل مما يستفاد من صنيع ابلخاري ِف صحيحه، ومما يرتىب عليه طالب العلم،  
، اإلنسان يأخذ عن لك هؤالء، يأخذ ينبل حىت يأخذ عمن فوقه ومن دونه ومن هو مثله

 عمن فوقه، وعمن دونه ِف العلم، ومن مثله ِف العلم.

رية، ومنها صحيحه هذا، وهو من الكتب الصحيحة، فأصح واإلمام مسلم هل كتب كث
كما قال -كتاب بعد كتاب الل جل وعال، هو كتاب ابلخاري رمحه الل، ثم يتلوه مسلم 
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، فهو أصح الكتب، كتب السنة، ومما أمجعت األمة ىلع قبوهلا، وتلقيها بالقبول -انلاظم
م هو  ابلخاري ثم مسلم، وإن اكن بعضهم إال أحرفا يسرية انتقدها بعض األئمة، واملقدَّ

مه ترجيحا ِف الصحة، وإنما تفضيال ألسباب  م مسلما، ولكن الصواب أنه ال يقدَّ يقدَّ
م؟ فسكت، ثم  أخرى، فقد سئل بعض أئمة احلديث عن ابلخاري ومسلم: أيهما يقدَّ
سئل فسكت، ثم سئل فقال: ابلخاري ربما يكتب احلديث، ويسيم الرجل، فيذكره 

املوضع اآلخر يذكره بكنيته، وهو من أهل الشام وال يكون عنده كتبه،  باسمه، ويف
 فيجعل واحدا اثنني، أو اثنني واحدا، وأما مسلم فاكن يذكره وكتبه بني يديه.

وأيضا ُذكر عن بعض املغاربة أنهم يفضلون مسلما من أجل أن بعد مقدمة الصحيح ال 
قه كما هو صنيع يوجد إال احلديث الرسد، واحلديث يكون بلفظه وب طوهل، ال يفرَّ

ابلخاري رمحه الل، ولكن مع ذلك هذان أمران وغريهما مما ُذكر ِف تفضيل مسلم ىلع 
ابلخاري، فإن هذه األمور ال ترىق إىل أن تفضل ما جاء به ابلخاري من دقة الصنعة، 

ب ومن فوائد إسنادية، واالتقان والضبط ِف رشوط الصحة، ودقة الرتتيب وحسن اتلبوي
وغري ذلك، وهلذا فاألقوى ترجيح ابلخاري صحة، وتفضيله مرتبة، وما قيل ِف فضائل 
مسلم، فإنه ِف مقابله توجد للبخاري فضائل كثرية يزيد بها ىلع مسلم رمحة الل تعاىل 

 ىلع اجلميع.

واإلمام مسلم هل كتب أخرى أيضا، اكلطبقات، واتلميزي وغري هذا، وفاته اكنت سنة 
 سنة، رمحة الل تعاىل ىلع اجلميع. 58سنة، أو  57ش  ـهيعين اع261

بحو هذه طريقة مسلم إذا ذكر األسانيد الكثرية يبني لفظ من، وعبارة من، فقال )
َ
َثَنا أ َحدَّ

ِِب َشيَْبةَ 
َ
( وهو ابن راهويه َوإِْسَحقح ْبنح إِبَْراِهيمَ ( العبيس وهو من أئمة احلديث )بَْكِر ْبنح أ
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ا) احلنظيل َثَنا َحاتِمح ( االثنان )مَجِيع  بحو بَْكٍر َحدَّ
َ
ابن أيب - ني( يعين االثنَعْن َحاتٍِم قَاَل أ

َثَنا َحاتِمح ْبنح حيدثان عن حاتم، ماذا قال حاتم؟ ) -شيبة وإسحاق بحو بَْكٍر َحدَّ
َ
قَاَل أ

ح باتلحديث )إِْسَمِعيَل  بِيهِ الَْمَديِنُّ َعْن ( فرصَّ
َ
ٍد َعْن أ َمَّ ( واإلسناد يشمل َجْعَفِر بِْن ُمح

اتلحديث والعنعنة، حاتم بن إسماعيل املدين اذلي جاء ِف الكتب الستة، وجعفر بن 
حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب، عن أبيه حممد بن احلسني بن يلع بن أيب 

 طالب.

الصحايب اجلليل أبو عبد الل ريض الل عنه وأرضاه، وهو أحد املكرثين ِف رواية 
 ه.78احلديث، أحاديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 

َل َعْن الَْقْومِ السنة إذا جاءه انلاس أن يسأل عنهم، منهم؟ ومن أين هم؟ )
َ
( من أنت؟ فََسأ

أين؟ وما اسمك؟ وقد جاء عنه صىل الل عليه وسلم أن اإلنسان إذا تعرَّف ىلع  ومن
أخيه فليسأهل عن اسمه، ألن ذلك أدىع إىل املحبة واملودة، وبعض انلاس قد يعرف آخر 

 سنوات وال يعرف اسمه.

  عن اجلميع.إىل حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب ريض الل تعاىل

ر-يعين سأهل   من أنت؟ ما اسمك؟ -امقدَّ

 حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب، من األرشاف.
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ن يأتيك، ما اسمك؟ من أين أنت؟ وهذا أدىع لالنبساط  إذن، ففيه السؤال عمَّ
واالطمئنان، واالرتياح، واملحبة واملودة، ونقل عن شيخنا محاد األنصاري، وإن اكن لم 
يقع ميع هذا، أنه اكن إذا جاءه الواحد يسأل عنه، وعن اسمه، وعن بدلته، فإذا ُذكر هل 

بدله يسأهل عن بدله: املاكن الفالين، واملاكن الفالين، فلربما يكون أعرف ببدل املسؤول 
املسؤول نفسه، ألن محاد األنصاري رمحه الل طوَّف األرض، يعين رحل فيها، وأكرث  من

األسفار، وهذا ِف الزمن اذلي اكن فيه شيخنا عبد املحسن العباد رئيسا ىلع جامعة 
غ الشيخ محاد األنصاري جلمع املخطوطات ِف العلوم الَشعية من نوايح  املدينة، ففرَّ

ثرية، أىت إىل املَشق وبالد العجم، وابلالد األجنبية، وحىت املعمورة، فسافر إىل بدلان ك
إىل بالد املغرب، جاء إىل تونس، وإىل املغرب، وإىل يلبيا، وإىل موريتانيا، وهل أىت إىل 

 اجلزائر؟ جاء وقيل أنه رُدَّ من املطار، رمحه الل تعاىل، ِف زمن غرب:
 إمامحهامن معٍَش سّنْت هلم أقوامهم *** وللك قوٍم سّنة  و

 هذا ِف زمن غرب، ورمحة الل تعاىل ىلع رئيسنا الغابر اذلي تويف قريبا.

فهذا يعين مما يستفاد من األثر هاهنا ومن اذلكر لإلنسان وهو أنه يسأل عمن جاءه 
 لريتاح ويطمنئ هل. 

ْهَوى)
َ
ِس ( جابر بن عبد الل )فَأ

ْ
( رأس الغالم الودل الصغري، حممد بن يلع بن إىَِل َرأ

 ن:ان عظيمتاشابا كما سيأيت، وهذا فيه فائدت حسني، اكن صغريا غالما
 = األمر األول من باب مالطفة الصيب، فإنه يزداد اطمئنانا أكرث وأكرث.1

ابليت، وعقيدة أهل السنة واجلماعة، وعقيدتنا أن آلل = واألمر اثلاين ألنه من آل 2
مح اهلَل يِف ابليت رشف، وفضل وقد أوصانا بهم انليب صىل الل عليه وسلم، فقال ) كح رح َذكِّ
ح
أ
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ْهِل َبْيِت 
َ
، أو كما قال صىل الل عليه وسلم، وهلذا فإن آلل ابليت علينا حق، ال بد 1(أ

منني، فمن اكن من أهل ابليت هل هذا الَشف، حمبته منه، زيادة ىلع املواالة لعامة املؤ
لكونه من آل بيت انليب صىل الل عليه وسلم، مواالته ىلع إيمانه وحمبته ذللك، وحمبته 

 أيضا زيادة هلذا الَشف إن اكن من أهل اتلقوى ومن أهل الصالح.

وسلم إن  أما إن اكن من أهل الفجور، هل ينفعه كونه من آل بيت انليب صىل الل عليه
لم  عملحه،ومن بّطأ به كما قال انليب صىل الل عليه وسلم ) ألنهاكن فيه فجور؟ ال ينفعه، 

، لكن كونه من أهل ابليت هلم هذا الفضل واحلق علينا ومواالتنا من 2(يرسْع به نسبحه
 أجل هذا األمر، زيادة ىلع كونه من أهل اإليمان واتلقوى.

( 
ْ
ْهَوى بَِيِدهِ إىَِل َرأ

َ
ىلْعَ فَأ

َ
َع زِرِّي اأْل ( الزرَّ هو القفل اذلي ِف اثلوب، ففيه اختاذ ِس َفََنَ

ثحمَّ نََزَع زِرِّي اثلوب باألزرار، فيه مَشوعية ذلك، وفيه مالطفة الودل بفتح الزر األىلع )
ْسَفَل 

َ
أتيتح رسوَل اهللِ يف رهٍط من ( وقد جاء ِف حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال ) اأْل

َزْينَ  َة نلحبايَِعه ، وإنَّ قميَصه ملطلق  ، أو قال : زِرُّ قميِصه مطلق  . قال : فأدخلتح يدي يف مح
، واحلديث عند أهل السنن أو بعضهم وهو صحيح، 3(جيِب قميِصه فمسستح اخلاتمَ 

وهلذا اكن هدي بعض الصحابة اكبن عباس وابن عمر وأيب هريرة وابن مسعود وغريهم 
 مَشوع، فتح األزرار أو غلقها، أو غلق بعضها وفتح بعضها لكه فتح أزرار اثلوب، ولكل 

 مَشوع.

وهل يعدَّ ذلك من السنة؟ بعضهم يرى أن ذلك هو السنة، وبعضهم يرى ذلك من سنن  
العادة، ومن أمور العادة، فال يُتقرَّب بذلك ىلع أنه سنة، لكن إن تقرَّب به من باب أنه 

فعله هذا مَشوع، ففرق بني أن يفتح أزرار  حيب انليب صىل الل عليه وسلم، فيفعل
اثلوب، من باب أنه يتعبد بذلك، وفرق بني أن يفتح األزرار حبا للنيب صىل الل عليه 

 وسلم، فيفعل كفعله.

                                                           
 [2408]صحيح مسلم  1
 [2699]صحيح مسلم  2
 قال األلباني: صحيح[ 48]مختصر الشمائل  3
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من صفاتهم فتح  باحلدادية، واكنواسنة تقريبا، ظهرت فرقة تسىم  15وقبل سنوات حنو 
بذلك ِف املدينة، اكنوا يُعرفون بذلك، ، كنا نعرفهم -جهة الصدر يعين-أزرار اثلوب 

 واحلاصل أن احلديث يستفاد منه ما ذكرته.

مثَن ثدي، هل يقال ثلدي الرجل ثدي أو ال؟ األثر يدل ىلع أنه يقال، واحلديث اذلي  
فيه أن الرجل قاتل قتاال عظيما، فلما أخثنته اجلروح وضع رحمه ِف زبيبة صدره بني 

ثدييه، فيقال ثلدي الرجل ثدي، وقيل يقال ُثنُْدَوة ولكل صحيح، يقال: ثندوة وثندوتان 
وضع جابر لكفه ِف صدر الغالم اطمئنانا هل، وسكينة وراحة، ويقال: ثدي وثديان، 

 وأيضا تألفا آلل بيت انليب صىل الل عليه وسلم.

ل احلديث صحَّ ذلك،  اكن صغريا، وفيه أن الصغري روايته صحيحة، الودل الصغري إذا حتمَّ
له ِف الصغر يصح، يؤدَّ  ي بعد بلوغه، فال يُقبل احلديث إال بَشط لكن مىت يؤدَّي؟ حتمَّ

باب مىت يصح سماع ابللوغ، لكن مىت يصح سماع الصغري؟ قال ابلخاري ِف صحيحه "
ا حج مع انليب صىل الل عليه وسلم قال: فأتيت الصغري "، وذكر حديث ابن عباس، لمَّ

ت وتركتها مَن وانليب صىل الل عليه وسلم يصيل إىل غري جدار، وأنا ىلع أتان، فزنل
ناهزت االحتالم،  -أو قال غالم-تميش بني الصفوف، قال: فدخلت ِف الصف وأنا شاب 

 يعين أخذ عن انليب صىل الل عليه وسلم هذا الوصف واكن قبل أن حيتلم.

ثم ذكر بعده ابلخاري حديث حممود بن بليد بن ربيعة، وهو قوهل: أذكرها جمَّة جمها انليب 
جيه، وأنا ابن مخس سنني، ولم يقصد ابلخاري ىلع الصحيح صىل الل عليه وسلم ِف و

أن سماع الصيب ال يصح إال إذا اكن مخس سنني!، وإنما قصد ىلع ما هو خمتار أن الصيب 
، وصار يعقل، لكن درج أهل العلم ىلع أنهم إذا أحرضوا  سماعه يصح إذا صار يمزيَّ

الصيب إذا نىج من ابلاب  وهذا صار عندنا غري موجود إذا جاء-الصيب لسماع العلم 
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والصيب ِف األصل حُيرض إىل جمالس العلم، إذا أحرضوا الصيب يسمع احلديث، فإن  !ُطرد
، وإن اكن دون مخس سنوات يكتبونه "سمااع"اكن مخس سنوات فما فوق، كتبوا هل 

، فإذا جئت إىل كتاب من كتب احلديث، جتد وثيقة السماع، سمع املجلس "حضورا"
"، واآلخر دون سمااعوفالن، وهذا الصيب فوق مخس سنوات يكتبون " ،فالن وفالن

"، ألنه أربع سنوات فما دون، مخس حرض فالن"، و"حضورامخس سنوات يكتبون "
 ".سمااعسنوات فما فوق يكتبون "

ث عن ذلك الشيخ ويقول: حدثنا شيخنا فالن سمااع، فإن   فإذا كرب الصيب، صار حيدَّ
ر بأوالدنا  قيل: اكن صغريا ال يعقل، لكن يكتب هل السماع ويصح، وهلذا ينبيغ أن نبكَّ

 للسماع، خاصة من يوفَّق للحج، والعمرة، يلدرك كبار أهل العلم.

اَلم  َشاب  ) نَا يَْوَمئٍِذ غح
َ
، فإن اكن مخسا فما فوق وَأ ( فيصح سماع الصغري إذا صار يمزيَّ

، لكن ال يؤدي إال بعد ابللوغ، ألن انليب صىل الل  رفع القلم عن عليه وسلم قال )صحَّ
، ملاذا رفع عنه القلم؟ الل جل وعال رفع عنه قلم 1(الصيب حىت حيتلم( وذكر منهم )ثالث

اتللكيف، فال جيري عنه قلم اتللكيف، إال بعد ابللوغ، ألن صباه حيتمل فيه املخالفات، 
تلحديث ِف هذا الكذب، الرسقة، كذا، كذا، فهو زمن يقع فيه ذلك، فلهذا ال يقبل منه ا

الزمن، ألنه ُعرضة ملا يقدح ِف الرواية، فيُقبل منه بعد ابللوغ، ألنه إذا روى بعد ابللوغ، 
فُعلم ومسك عنه اخلطأ أو الكذب قيل كذب، وإذا اكن صغريا فهو غري ملكف، فإذن ال 
يقبل منه اتلحديث إال بعد ابللوغ، أما السماع فيصح منه ولو اكن صغريا، فإذا جئتم 

 أوالدكم الصغار لسماع احلديث فال يقوموا بالفوىض فقط، وسماع العلم فإنه مقبول.ب

( من الرحب والسعة، رحب اذلراع واسع، يقال: رحبة املسجد ساحته، فالرحب َمرَْحب ا)
(، يعين والّسعة ىلع الرّحباليشء الواسع، والسعة، هلذا يقال عند استقبال الضيف )

                                                           
 صحيح[ :3512]صحيح الجامع  1
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ب بك، وهذه اللكمة اكن يقوهلا انليب صىل الل عليه وسلم، لكن ال يعين ذلك أنه  مرحَّ
( انليب صىل الل عليه وسلم كما َفَقاَل َمرَْحب اال يقال السالم، أو يستغَن به عن السالم، )

، 1(مرحباجاء ِف الصحيحني أنه اكنت إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إيلها وقال )
؟( من هذهوجاء ِف الصحيحني أن أم هانئ جاءت إىل انليب صىل الل عليه وسلم فقال )

مرحبا بالقوم غرَي خزايا وَّل ، وجاه قوم فقال )2(مرحبا بأم هانئ( قال )أم هانئقالت )
 ، من القوم؟ قالوا: من كذا.3(انلَّداىم

السالم عليكم، وعليكم م )( فهذه لكمة ترحيب لكن بعد التسليَفَقاَل َمرَْحب افقال ) 
( مرحبا بكموهكذا، فال تزال هذه اللكمة موجودة، ) ...( السالم أهال وسهال ومرحبا

(، أصلها مرحبا من الرَّحب مرحبا بكيعرفها حىت العوام، تذهب عند خاتلك أو حنوها )
عة، وهذا من حسن استقبال الضيف.  ويه السَّ

ِخ )
َ
ِخ ( لفظة )َفَقاَل َمرَْحب ا بَِك يَا اْبَن أ

َ
ف، فيهدأ لك الودل، ويرتاح يَا اْبَن أ ( يه تلطَّ

 ويطمنئ.

جابر ريض الل تعاىل عنه وأرضاه يقول ملحمد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب 
ا ِشْئَت ) (، ففيه أن العالم يتيح الفرصة للطالب ليسأل ويتعلم، وفيه أن الطالب َسْل َعمَّ

ن يغتنم الفرصة، عندما يكون بني يدي العالم، فيسأل ويتعلم ويغتنم الفرصة البد أ
 فال يضيَّعها، وإن اكن كثري من انلاس يعتمرون وحيجون ويضيعون كثريا من الفرص.

صارت العمرة واحلج سياحة إسالمية، فيها جانب  -أظن أنه لكم علم بهذا-بعضهم 
مكة يزور مناطق أثرية، اغر حراء، اغر اثلور، سياحة إسالمية، مايه؟ إذا جاء املدينة أو 

اغر حراء ِف أقىص وأىلع اجلبل، يك يصل ويرجع أقل يشء يقضيه من الوقت أربع 

                                                           
 ]متفق عليه[ 1
 ]متفق عليه[ 2
 ]متفق عليه[ 3
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، يصل ِف عَشين دقيقة، أو نصف ساعة، لكن يك يصعد الوصولسااعت، ال تعدَّ وقت 
 يقدر ىلع من أسفل إىل أىلع يطول، يشء عظيم جدا، ويك يزنل، يزنل حمتاكَّ مع األرض، ال

امليش، فأقل الوقت ثالث أو أربع سااعت، يرجع إىل الفندق وحمل سكناه مرهقا، ولربما 
ضيع مجاعة الظهر ومجاعة العرص، وممكن مجاعة املغرب والعشاء، هذه األربع سااعت 

لو بيق فيها ِف احلرم ماذا يفعل؟ أقل يشء لو اكن ِف لك ساعة يطوف مرة سبعا، يعين 
وإذا جلس جمالس العلم يستفيد الكثري من املسائل والفوائد، فكثري من أربعة أسباع، 

تون هذا اخلري.  انلاس يفوَّ

ا شئت دون إحراجه، واغتنم وقت انبساطه وقبوهل  فإذا وُجدتَّ بني يدي العالِم فسل عمَّ
ا ِشْئَت فتسأل وتتعلم، ألن الفرصة إذا ذهبت قد ال تعود، فقال )  (.َسْل َعمَّ

 جابر ريض الل عنه.

 النساجة الطيلسان، واللحاف اذلي يلتحف به ويلبس.

أي وصىل بها، ففيه صحة إمامة األعىم، هل تصح إمامة األعىم أو ال تصح؟ تصح بهذا 
مُّ )ادليلل، وأيضا باألصل ال ديلل يمنع، وألن انليب صىل الل عليه وسلم قال  القوَم  يَؤح

نَّةِ  سواء .فإن اكنوا يف القراءةِ  اهللِ.أقرؤحهم لكتاِب  نَّة، فإن اكنوا يف السُّ هم بالسُّ . فأعلمح  سواء 
هم  هم ِسّنا هجرة .فأقدمح ، فأقدمح ، ولم يذكر ِف هذا كونه ليس 1(فإن اكنوا يف اهلجرةِ سواء 

 باألعىم أو حنو ذلك.

                                                           
 [673]صحيح مسلم  1
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م ىلع  وبعض أهل العلم خيالف ِف ذلك فيقول ِف اذلي يؤم انلاس: إذا وجد من يبرص يقدَّ
ِف ذلك بكونه أقرأ، فاألقرأ  والعربة ِف اتلفضيلاألعىم، والصحيح صحة إمامة األعىم، 

م، ثم األعلم بالسنة، ثم األقدم هجرة، ثم األكرب سنا.  هو اذلي يُقدَّ

ذلي يعلَّق عليه اثلوب، الصالة اعري الكتفني تصح أو ال املشجب املعلق، اليشء ا
تصح؟ خالف بني العلماء، فأكرثهم ىلع أنها مكروهة، يُكره الصالة اعري الكتفني، 
ت صالته، واالختيار عند احلنابلة أنه ال جيوز أن يصيل اعري الكتفني،  فإن صىل صحَّ

 اعري الكتف الواحد فإن صىل صحت صالته وأثم، وقيل تبطل الصالة، وقال إن صىل
كم يف اثلَّوِب صحت، وإنما يُمنع من تعرية الكتفني، ألن احلديث جاء ) َّل يصِّلِّ أحدح

م يف اثلَّوِب الواِحِد ، ويف رواية ) 1(الواِحِد، ليس ىلع اعتَِقيه منه ََشء   كح َّل يصلِّنيَّ أحدح
 وليس: اعتقيه. 2(ليَس ىلع اعتِقِه منهح َشء  

سرت العاتقني، وال جيوز كشفهما، واكن جابر ريض الل عنه ممن  واألقوى أنه البد من
خيتار صحة الصالة وإن اكن اعري الكتفني وهذا أوضحناه، وفصلناه ورشحناه ِف رشح 
الرسالة، وذكرنا ثمة لكَّ روايات احلديث، وانتهينا إىل مجعها، فانليب صىل الل عليه وسلم 

ا سئل ِف أول األمر اكن يصيل واكن األمر فيه  ضيق، فال جيد لكَّ واحد ثوبني، وهلذا لمَّ
نا يف ثوٍب ) ، وقال صىل الل عليه  3؟(ثوبنْي أَو لكُّكم جيدح )فقال ( ؟واحدٍ أيحصِّلِّ أحدح

م يف اثلَّوِب الواِحِد ، ليَس ىلع اعتِقِه منهح َشء  وسلم )  كح  (.يصلِّنيَّ أحدح

ِف ثوبه، واكن رداؤه صغريا حبيث فجاء جابر وانليب صىل الل عليه وسلم يصيل، فتلمط 
إذا أراد أن يسرت مجيع كتفيه احتاج إىل أن ينحين، ووجد انليب صىل الل عليه وسلم 

؟( قال: ليس عندي إال هذا، قال ما هذا يا جابريصيل فصىل معه، فلما أنىه الصالة قال )
                                                           

 ]متفق عليه[ 1
 : صحيح[768]صحيح النسائي 2
 ]متفق عليه[ 3
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ْر ولريتَْد ومن لم يكْن هل ثوباِن فليَّتَّ ) ، إذن 1(ْر ثمَّ يلصلِّ من اكن هل ثوباِن فليَّتَّ
فالقضية قضية من وجد ومن لم جيد، فصار جابر ريض الل عنه يرى أن الصالة اعري 
الكتفني تصح وال إشاكل فيها، لكن األحاديث األخرى ترصح وتوضح أن األمر معلق 
ر ويرتد، أما  باالستطاعة، وبالوجد، فمن وجد اثلوبني وجب عليه أن يسرت الكتفني، فيزتَّ

جيد إال ثوبا واحدا فإنه يزتر به، ويصيل ولو اكن اعري الكتفني، وجواز ذلك من  إذا لم
ا إَِّلَّ وحْسَعَها لََهاباب } ح َنْفس  تحوا منه ما ، و)286{ابلقرةََّل يحَكلِّفح اَّللَّ

ْ
وما أَمْرتحكم به فَأ

 .2(استَطْعتحم

ف من الصالة وهلذا مرَّ ىلع جابر رجل وهو يصيل ورداؤه معلق ىلع املشجب، ملا انرص
قال الرجل جلابر ريض الل عنهما: تصيل بإزارك ورداؤك ىلع املشجب؟ قال: نعم حىت 

، هذا اختيار جابر ريض الل 3ن الصالة ال تصح إال بإزار ورداءفريى أ مثلك،يراين أمحق 
عنه، واألقوى أن األحاديث األخرى تدل ىلع وجوب سرت الكتفني، وهلذا الواجب 

 ملالكية يكره الكشف كما ذكر صاحب الرسالة ذلك ِف رساتله.سرتهما، وعند ا

 ( إذن تصح إمامة األعىم.فََصىلَّ بَِناقال )

ك سأهل عن حجة انليب صىل الل عليه وسلم، ويه اليت سنذكر لفظها ونعلق ىلع ذل
 بَشح إن شاء الل تعاىل.

 والل أعلم وصىل الل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.

  

                                                           
 : صحيح مرفوعا وموقوفا[1/148الصالة لأللباني ]أصل صفة  1
 ]متفق عيه[ 2
 [352]صحيح البخاري  3
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 .بدعة ضاللة، ولك ضاللة ِف انلار األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

ابر بن عبد الل ريض الل تعاىل عنهما، اذلي رسده ِف رشعنا يوم أمس ِف رشح حديث ج
صفة حج انليب صىل الل عليه وسلم، واذلي رواه اإلمام مسلم بطوهل ِف صحيحه رمحة 

الل تعاىل عليه، انتهينا عند قوهل ريض الل تعاىل عنه ِف حديث حممد بن يلع بن احلسني 
 بن يلع بن أيب طالب قال )

َ
َو أ ْْلحهح َوهح

َ
اَلةِ َفَقاَم يِف نَِساَجٍة فََسأ ْعََم وََحرَضَ َوْقتح الصَّ

ََّما َوَضَعَها ىلَعَ َمْنِكبِِه رََجَع َطَرفَاَها إيَِلِْه ِمْن ِصَغرَِها َورَِداؤحهح إىَِل َجْنبِِه ىلَعَ  ا بَِها لكح لَْتِحف   مح
 (الِْمْشَجِب فََصىلَّ بَِنا

ِن ) ْخِِبْ
َ
لْتح أ ( فيه سؤال الطالب للعالم عن اليشء، وعن املسألة من مسائل العلم كما َفقح

ةِ ذكرنا يوم أمس، ) ا وهو ِف اللغة بمعَن القصد، ( يقال حجة حيج َحجا َعْن َحجَّ وِحجَّ
 ومنه قول الشاعر املخبل السعدي:

 وأشهد من عوٍف حلوَّل  كثرية  *** حيجون ِسبَّ الزبرقان املزعفرا

ِسبَّ الزبرقان ( أي يقصدون بالزيارة )أشهد من عوٍف حلوَّل  كثرية  ***حيجون)
، وقياملزعفرا ب يه العمامة، يقال خلمار املرأة ِسبل ل يقصد غري ذلك، والزبرقان هو ( السِّ
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رتها، فمعَن ) حيجون ِسبَّ الزبرقان تصفري العمامة، قالوا زبرقت العمامة إذا صفَّ
 ( أي يزورون هذا املقصود، فحجَّ فالٌن فالنا إذا قصده وزاره.املزعفرا

ام زيارة بيت اهلل احلرام، وقصد بيت اهلل احلروأما املراد باحلَجَّ أو احِلج ِف الَشع، فهو )
ء أعمال ألداء أعمال خمصوصة، زيارة الكعبة أو قصدها أو اذلهاب إىل مكة ألدا

(، فالزيارة أو القصد أو اذلهاب منة خمصوصةزيف أخمصوصة يف أمكنة خمصوصة 
معروف، ألن احلج إنما يكون بمكة، للقيام بأعمال خمصوصة معينة من طواف وريم 

د الكعبة، وبمَن، ومزدلفة، وعرفة، وسيع ووقوف، ِف أمكنة خمصوصة أي ِف مكة عن
 ويف أزمنة خمصوصة ألن احلج هل مواقيت زمانية وماكنية كما سيأيت.

ِ ىلَعَ انلَّاِس ِحجُّ اْْلَْيِت َمِن اْسَتَطاَع إيَِلِْه واحلج واجب كما قال جل وعال } َوَّلِلَّ
ِ ىلَعَ انلَّاِس )، 97عمران-{آلَسبِيال   بين اإلسالم جيب، وقال عليه الصالة والسالم ) (َوَّلِلَّ

، ويف الصحيح أنه صىل الل عليه 1(وحج اْليت ملن استطاع إيله سبيال( وذكر )ىلع مخس
قلت نعم لوجبت وملا  لو)؟( فسكت ثم قال هل جيب احلج يف لك اعم مرةوسلم سئل )
ة سؤاهلم ذرون ما تركتكم فإنما هلك من اكن قبلكم بكرث قال:ثم  استطعتم،

َ تعاىل كتَب علْيكمح ، وقد قال صىل الل عليه وسلم )2(واختالفهم ىلع أنبيائهم إنَّ اَّللَّ
 ( وهو أيضا لفظ هذا احلديث السابق، وأمجعت األمة ىلع وجوبه.احلجَّ فحجو

ومنكره يعد اكفرا، وأما تاركه فهل يكفر أو ال؟ خالف بني العلماء، وإن اكن أكرث 
ال يكفر، وإنما يعدَّ اعصيا، وترك احلج يعد شيئا عظيما، وهلذا قال عمر العلماء ىلع أنه 

وِديًّا َماَت ريض الل تعاىل عنه ِف من وجد القدرة ىلع احلج ولم حيج، قال ) فََسَواء  َعلَْيِه َيهح
ْو نَْْصَانِيًّا

َ
وذكر ِف األثر أنه أراد أن  4(بمسلمني، ما هم بمسلمني مما ه، ِف رواية )3(أ

                                                           
 ]متفق عليه[ 1
 [1337]رواه مسلم  2
ُ َعْنهُ " تفسير ابن كثير  3  [85 /2]قال ابن كثير رحمه هللا "َوَهذَا ِإْسنَاٌد َصِحيٌح ِإلَى ُعَمَر َرِضَي َّللاه
، لكن األصوب  2/223قوف إلى مرسل ابن سابط تبين أن لهذا الحديث أصال" التلخيص الحبير ]قال ابن حجر "إذا انضم هذا المو 4

،والضياء المقدسي في 2/395، وابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق التعليق1/293أنه ضعيف فقد ضعفه ابن كثير في مسند الفاروق
، وقال ابن باز رحمه 229/21ف" مجموع فتاوى ابن عثيمين ، وقال ابن عثيمين رحمه هللا "فيه شيء من الضع4/15السنن واألحكام

 [3/277هللا "ضعيف" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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عليهم اجلزية، وهذا الشك أن فيه تشديد ِف من ترك احلج وهو قادر عليه، وفيه  ترضب
 ديلل عظم هذه املخالفة.

، أو مرض   من)ويف احلديث  .لم يمنْعه من احَلجِّ حاجة  ظاهرة ، أو سلطان  جائر   حابِس 
ْت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نْصانيًّا ث جاء مرفواع من ، وهذا احلدي1(فمات ولم حَيحجَّ ؛ فَْلَيمح

أيضا، والصواب فيه حديث يلع لكنه ضعيف، وجاء من طريق أيب أمامة وهو ضعيف 
ُ بأنه مرسل، و ستدل ىلع أن ترك احلج يعد أمرا عظيما، وهلذا قال الل جل هذه اآلثار ي

ِ ىلَعَ انلَّاِس ِحجُّ اْْلَْيِت َمِن اْسَتَطاَع إيَِلِْه َسبِيال  َوَمْن وعال } َ َغيِن  َعِن َوَّلِلَّ َكَفَر فَإِنَّ اَّللَّ
، فاذلي ينكره يعد اكفرا، واذلي يتساهل فيه وال حيج ويرتكه فال 97{آل عمرانالَْعالَِمنيَ 

شك أنه ىلع خطر عظيم، وأكرث أهل العلم ىلع أن ترك احلج ال يعدَّ كفرا، وإن اكن نقل 
 اىل.خالف عن بعض السلف، وهو رواية عن اإلمام أمحد رمحه الل تع

وفرض احلج اكن ِف السنة اتلاسعة، وقيل العارشة، وبعض أهل العلم يرى أنه فُرض ِف 
السنة اخلامسة، كما ذكر ذلك ابن عقيل، وهو قول ضعيف، وقيل ِف السنة السادسة اعم 

ْمَرةَ احلديبية، وأيضا فيه ضعف، ألن املراد من قوهل عز وجل } َجَّ َواْلعح وا احلْ تِمُّ
َ
وَأ

 ِ ، وجوب اإلتمام هو ليس ابتداء الفرضية، فاآلية تدل ىلع أن من دخل ِف 196قرة{ابلَّلِلَّ
ه، ولكن ليس فيه  ها، ومن دخل ِف احلج وجب عليه أن يتمَّ العمرة وجب عليه أن يتمَّ

ما يدل ىلع الفرضية، وذللك فالصواب كون احلج ُفرض ِف السنة اتلاسعة، وبعضهم يقول 
انليب صىل الل عليه وسلم ِف العام اتلاسع وإنما ِف العام  ِف السنة العارشة، وإنما لم حيج

العارش كما سيأيت، فيف العام اتلاسع كما جاء ِف الصحيح أمر أبا بكر أن يكون أمريا 
ىلع احلج، فحجَّ بانلاس، وأمره وأرسل هل أن ينادي ِف انلاس أن ال حيجَّ بعد العام مَشك، 

عليا ريض الل عنه كذلك أبا هريرة، وأرسل وال يطف بابليت عريان، وأرسل ىلع إثره 
وَن ََنَس  فَاَل معهم سورة براءة، تقرأ ىلع انلاس، وفيها } كح َْشِ ِيَن آَمنحوا إِنََّما الْمح يَُّها اذلَّ

َ
يَاأ

ََراَم َبْعَد اَعِمِهْم َهَذا ، وأمر أبا هريرة أن يوصل إىل أيب بكر 27{اتلوبةَيْقَربحوا الَْمْسِجَد احلْ

                                                           
 : إسناده ضعيف[2468]تخريج مشكاة المصابيح  1
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ي ِف انلاس: أن ال حيجَّ بعد العام مَشك، وال يطف بابليت عريان، فأمر أبو أن يناد
 بكر أبا هريرة أن ينادي بذلك، هو وغريه، فنادوا ِف انلاس بهذا.

وهلذا فاحلكمة من عدم ذهاب انليب صىل الل عليه وسلم للحج ذاك العام، كون 
، واكن من انلاس من املَشكني اكنوا حيجون ابليت، واكنت بعض األمور الَشكية ت قع ثمَّ

يع أنه ما  يطوف بابليت عريانا، أو شبه عريان، ألن قريشا اكنت تتحايل ىلع انلاس وتدَّ
يصح الطواف إال بلباس لم يعص بها الل جل وعال، فاكن إذا جاء موسم احلج يبيعون 

انلاس اثلياب، فمن استطاع أن يشرتي اشرتى ولبس، واذلي ال يستطع يشرتي ما تيرس 
ربما يسرته، ولربما ال يسرته لكه وإنما يسرت شيئا منه، فاكن منهم من يطوف وهو متسرت، 
ومنهم من يطوف وهو اعر، وبعضهم يطوف وعليه يشء من اثلياب، ويذكرون ِف ذلك 

 قول املرأة تطوف ويه اعرية وتقول:
 ايلوم يبدو بعضه أو لكه *** فما بدا منه فال أحلّه 

صىل الل عليه وسلم قد أخر احلج وأرسل أبا بكر يلحج بانلاس، فألجل هذا اكن انليب 
حيجَّ بعد العام مَشك، وال يطف  أالَّ وحىت ال حيرض واملنكر بني يديه، فأرسل منذرا 

 بابليت عريان، فقيل هذه يه احلكمة ِف عدم حجه عليه الصالة والسالم ذاك العام.

فهو واجب ىلع الفور، فمن توفرت فيه واحلج جيب ىلع من قَِدَر عليه أن حيجَّ من اعمه، 
 رشوط احلج وجب عليه أن حيج من فوره، وال جيوز هل أن يؤخر، فَشوط احلج:

 وهو رشط صحة. اإلسالم= 1
 وهو رشط وجوب. والعقل=2 

رشط صحة باالتفاق، وهل هو رشط وجوب؟ خالف، والعقل رشط وجوب  اإلسالم 
يصحح حج املجنون، ومنهم من ال باالتفاق، وهل هو رشط صحة؟ خالف، منهم من 

 يصححه.
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وهو رشط وجوب باتفاق، فإن حج الصيب صح منه، ِف قول مجهور العلماء،  واْللوغ= 3 
 خالفا لقول شاذ، اإلسالم والعقل وابللوغ.

= واحلرية وهو رشط وجوب، فالعبد إذا حج صح منه، لكن يلزمه أن حيج حج 4
 الفريضة.

ِ = واالستطاعة }5 َ َوَّلِلَّ ىلَعَ انلَّاِس ِحجُّ اْْلَْيِت َمِن اْسَتَطاَع إيَِلِْه َسبِيال  َوَمْن َكَفَر فَإِنَّ اَّللَّ
وحج اْليت ملن استطاع ، ويف حديث أراكن اإلسالم )97{آل عمرانَغيِن  َعِن الَْعالَِمنيَ 

ئدة، ،  واملراد باالستطاعة يه القدرة ىلع الوصول إىل مكة من غري مشقة زا1(إيله سبيال
فقد يلزم هذا احلاج أن تكون عنده الزاد والراحلة إن اكن بعيدا، وقد يلزمه الزاد فقط 

ه الراحلة فقط لكون الزاد عنده، قريبا يستطيع أن يميش، وقد يلزم دون الراحلة إن اكن
وقد ال يلزمه ال زاد وال راحلة لكونه قريب، فاالستطاعة يه املقدرة ىلع الوصول إىل 

مشقة زائدة مع أمن الطريق، وهو تفسري اإلمام مالك هلذه االستطاعة وهو مكة من غري 
جاء ِف احلديث ِف تفسري السبيل بالزاد والراحلة فهذا احلديث ال يصح  األقوى، أما ما

 وهو ضعيف.

ِ = ويزاد للمرأة رشط سادس وهو وجود الَمحرم، )6 ٍة تحْؤِمنح بِاَّلَلَّ
َ
آلِخِر َوايْلَْوِم اَّل حَيِلُّ َّلْمرَأ

حَسافِ  ، ويف حديث صححه الشيخ األبلاين أن 2(َمِسرَيةَ يَْوٍم ويللة إَّلَّ َمَع ِذي َُمَْرمٍ  رَ أن ت
، وجاء ِف احلديث 3(َّل حتج املرأة إَّل ومعها ُمرمرسول الل صىل الل عليه وسلم قال )

 الصحيح أن الرجل قال: يا رسول الل إين اكتتبت ِف غزوة كذا، وإن امرأيت خرجت
جَّ مَع امرأتَِك ارِْجعْ حاجة فقال ) َّل تسافر املرأة إَّل يقول ) الرسول، ألن الرجل سمع 4(، فحح
(، فقال: يا رسول الل زوجيت خرجت حاجة، وأنا قد سجلت نفيس ِف غزوة مع ذي ُمرم

جَّ مَع امرأتَِك كذا، قال )  (، فرجع وحج مع امرأته.فحح

                                                           
 ]متفق عليه[ 1
 ]رواه الشيخان[ 2
 : رجاله ثقات[3065]السلسة الصحيحة  3
 ]متفق عليه[ 4
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هذه الَشوط إذا توفَّرت لزم ىلع اإلنسان أن حيج من فوره، وال جيوز هل ان يؤخر إىل اعم 
! قد فرض اهللح عليكم احلجَّ  أيها)قادم أو اعمني، وقد قال صىل الل عليه وسلم  انلاسح

وا من أراَد احلجَّ لم )فاء اتلعقيب تدل ىلع املبادرة، وقال صىل الل عليه وس 1(فحجُّ
ْل  ، وإن اكن ِف إسناده ضعف لكن هل ما يقويه، فاحلج واجب ىلع الفور ىلع 2(فليتعجَّ

 الصحيح.

ثم القاعدة الصحيحة عند أهل العلم أن األمر يفيد الفورية، إذا أمرنا الل بيشء، فإنه 
يلزمنا فورا تنفيذه، ليس نلا احلق ِف أن نتأخر ِف اتلنفيذ، إال إذا اكن ديلل يدل ىلع 

وا إَِّلَّ  جل وعال قال }جواز اتلأخري، فالل وا آِلَدَم فََسَجدح دح َوإِْذ قحلَْنا لِلَْماَلئَِكِة اْسجح
ََب َواْسَتْكَِبَ َوََكَن ِمَن الََْكفِِرينَ 

َ
إَِّلَّ إِبْلِيَس لَْم ، ويف اآلية األخرى }34{ابلقرةإِبْلِيَس أ

َد إِذْ  َّلَّ تَْسجح
َ
اِجِديَن * قَاَل َما َمَنَعَك أ ْن ِمَن السَّ َمْرتحَك يَكح

َ
، ألنه لم يبادر 12-11{األعراف أ

فورا للسجود، فلو اكن األمر ال يفيد الفورية، اكن يمكن إلبليس أن يقول: ال أسجد 
اآلن وسأسجد بعد حني، فعاتبه وألزمه الل باملبادرة للسجود، فلما أىب اكن جزاؤه ما ذكر 

 ِف كتاب الل عز وجل.

ا أمر الصحابة اعم احلديبية أن فاألمر يفيد املبادرة، انليب صىل ا لل عليه وسلم لمَّ
يتحللوا من عمرتهم لم يبادروا، ولو اكن األمر ال يفيد الفورية مااكن انليب صىل الل 

ا  عليه وسلم يلغضب، ألنه ملا أمرهم أن يتحللوا ولم يبادروا غضب، ودخل خيمته، فلمَّ
م لم يبادروا إىل ما أمر به صىل سئل عليه الصالة والسالم: ما اذلي يغضبك؟، قال: كونه

الل عليه وسلم، فقيل للنيب صىل الل عليه وسلم بادر وحلل واحنر هديك فيتابعونك، 
فلما فعل تابعوه، فهنا أمرهم أن يتحللوا اعم احلديبية، ملا منع املَشكون انليب صىل الل 

فرجع واعد إىل  عليه وسلم من أداء العمرة، عمرة احلديبية، وتصالح معهم ىلع رشوط،

                                                           
 .[1337]صحيح مسلم  1
 .: حسن[1732أبي داود  ]صحيح 2
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الصحابة وقال: حلقوا واحنروا هديكم ونعتمر العام القادم، فوجدوا ذلك ِف أنفسهم 
 ولم يبادروا فغضب انليب صىل الل عليه وسلم، فدل ىلع أن هذا األمر يفيد الفورية.

( وحنن حجواثم إذا قلنا األوامر ال تفيد الفورية إذن مىت جتب إذا أمرنا الل بيشء؟ قال )
ول: احلج ال يلزم العام هذا، اإلنسان املستطيع ال يلزمه أن حيج هذا العام، والعام نق

القادم؟ ال يلزمه، واذلي بعد؟ وبعد عَش سنني وعَشين سنة؟ وثالثني؟ ال يلزمه، مىت 
يلزمه؟ مىت يريد!، إذن صار الواجب ِف أجل غري حمدد، وهذا يناِف من ناحية الوجوب، 

حلج ليس فورا، لكن ىلع الرتايخ، لكن إىل أجل يغلب ىلع ظنه فإن قالوا: جيب عليه ا
د؟ هذا يدل ىلع ضعف هذا القول.  أنه يستطيع أن حيج، كيف حُيدَّ

بعضهم قال: إذا جاوز الستني سنة صار الزما عليه، وادليلل؟ ال يوجد ديلل رصيح، قالوا: 
مَّت ما بني الستِّ  أعمارح )ادليلل قوهل صىل الل عليه وسلم 

ح
، هذا ليس 1(نَي إىل السبعنيَ أ

صحيحا، وبعضهم قال إذا خاف أال يستطيع احلج بعد ذاك العام، لعدم أمن الطريق أو 
لكربه ِف السن، فعند ذلك يتقيد الوجوب، ويصري فورا، وهذا أيضا ديلل غري رصيح، 

عل، واألقوى منه أن احلج جيب ىلع الفور، أما من قال ىلع الرتايخ فقوهل ضعيف، والل أ
 وهلذا من استطاع احلج وجب عليه أن يبادر، وال جيوز هل أن يتأخر.

حجَّ هذا اْليَت، فلم  َمن)واحلج فضله عظيم جدا كما قال انليب صىل الل عليه وسلم 
ْق، رَجع كيوَم ودَلتْه أمُّه إىل العمرةِ  العمرةح )، وقال صىل الل عليه وسلم 2(يَرفحْث، ولم يَفسح

اَرة  لَما  ، وسألت اعئشة انليب صىل الل 3(اجلنَّةح واحلجُّ املِبورح ليَس هلح جزاء  إَّل  بيَنهَما،كفَّ
اِهدح ؟ قالعليه وسلم )  لِكنَّ أفضَل : ) يا رسوَل اهللِ، تحَرى اجِلهاَد أْفضَل العمِل، أفال َنح

 ، إىل غري ذلك من األحاديث اليت تدل ىلع فضل احلج.4(اجِلهاِد َحج  َمِْبور  
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بد ِف احلج املربور أن يكون خالصا لل عز وجل، وىلع وفق سنة رسول الل صىل الل وال
عليه وسلم، بأن يأيت باألراكن والواجبات والسنن، وجيتنب املحرمات واملنهيات 
واملحظورات واملكروهات، فيأيت باألوامر وينتيه عن انلوايه، ويأيت بالفضائل 

 ن حج بمال أصله سحت فكما قال القائل:واملستحبات، وأن يكون بمال حالل، وم
 *  * فما حججَت ولكن حّجت العريح

وجيوز أن يُعطى احلاج من مال الزاكة، ومن صدقة الزاكة، وجعلها صىل الل عليه وسلم ِف 
الل عليه  سبيل الل، كما ِف احلديث اذلي رواه أبو داود أن املرأة شكت إىل انليب صىل

حجها ىلع مجله فقال يا رسول الل ليس يل إال هذا اجلمل، وقد  دروسلم زوجها وأنه لم ي
(، فيصح أن يعطى الرجل احججها عليه فهو يف سبيل اهللجاهدت ِف سبيل الل، قال )

من مال الزاكة يلحج، كما جيوز هل أيضا أن حيج بمال غريه، أن يُعطى هل من مال غريه ولو 
 لم يكن من مال الزاكة.

ا َفَقاَل بَِيِدهِ ) ( سىم اإلشارة قوال، ومن ثمة وبديلل هذا احلديث، وغريه من َفَعَقَد تِْسع 
، من القواعد املقررة فقها أن اإلشارة تحَّنل اإلشارة مَنلة العبارةاألحاديث قال العلماء 

ل مزنلة العبارة، لكن بَشوط، ) ( يعين أشار، فإذا قيل للرجل هل بعت َفَقاَل بَِيِدهِ تزنَّ
: يعين نعم، فيعد قد باع سلعته، هذا إجياب يبىق القبول من الطرف 1السلعتك هذه؟ فق

ل اإلشارة مزنلة العبارة.  املقابل، فهذا معَن تزنَّ

ا) ( العقد هو نوع من العد، اكن عند العرب قديما، يستعملون ايلمني لآلحاد َفَعَقَد تِْسع 
عمل أحيانا ِف والعَشات، واليسار للمئات واآلالف، وقيل إن هذا العد اكن يست

املعامالت بيعا ورشاء، فيشري ابلائع للمشرتي أو العكس بإشارة بيده، فيها إشارة إىل 
 ىاحدا، ثم اخلنرص اثنني، ثم الوسطعدد معني، حىت ال يعلم غريه، فقبض ابلنرص يعد و

ثالثة، ثم فتح ابلنرص أربعة، ثم فتح اخلنرص معه مخسة، ثم قبض ابلنرص فقط وفتح اللك 
ثم ضم ابلنرص إىل أقىص اإلبهام سبعة، واخلنرص معه ثمانية، والوسطى معه تسعة،  ستة،
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هذه اآلحاد، ثم السبابة مع اإلبهام ضمهما عَشة، ثم وضع اإلبهام بني السبابة واإلبهام 
عَشون، ثم جعل اإلبهام ىلع السبابة ثالثون، ثم أربعون، مخسون، ستون، سبعون، 

 ثمانون، تسعون.

ئات واآلالف، يعين واحد ِف ايلمني يصري ِف ايلد اليرسى مائة، واالثنان واليرسى للم
مائتني، واثلالثة ثالثمائة، وهكذا، هذا هو العد والعقد عند العرب، وهذا اكن معروفا 

"، املهذبقديما، وقلَّ من يستعمله اآلن، وقد ذكر طريقته اإلمام انلووي رمحه الل ِف "
"، ذكروا اْلحفة"، واملبارك فوري ِف رشح الرتمذي "السالمسبل وذكر أيضا الصنعاين ِف "

 هذا العقد.

وجاء هذا العقد ِف أحاديث كثرية، كما ِف حديث انليب صىل الل عليه وسلم ِف صفة 
، ِف العد العريب ثالث ومخسون، 1الل ابن عمر، فقعد ثالثا ومخسنيالتشهد، حديث عبد 

 اخلمسون يه ضم اإلبهام إىل الوسطى.

ويل  للعرِب من رشٍّ قد اقرتب، فتَح وأيضا جاء ِف حديث انليب صىل الل عليه وسلم )
ايلوَم من ردِم يأجوَج ومأجوَج مثلح هذه. وحلق بني اإلبهام والت تليها، وعقد سفيان 

َفَقاَل بَِيِدهِ ، وأحاديث أخرى كثرية ِف هذا ابلاب، فهذا املقصود، قال )2(تسعنَي أو مائة  
ا َفَعَقدَ  ( فعقد تسعا يه الوسطى إىل أصل اإلبهام، هذا األصل العقد، وقد يقال تِْسع 

الشهرح هكذا وهكذا صىل الل عليه وسلم ِف احلديث ) اإلشارة بالعدد، لقول انليب
الكن الغالب ِف العقد هو العد العريب املعروف، ) 3.( ضم اإلبهاموهكذا ( َفَعَقَد تِْسع 

 تسع سنني.يعين جابر عقد تسعا، يعين 
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هل حجَّ انليب صىل الل عليه وسلم قبل ابلعثة أو بعدها؟ أما قبل ابلعثة فاكن احلج 
األشعار، وقول معروفا عند العرب، موسم احلج معروف، وهو موسم جتارة، وموسم تناشد 

ات  ري أنه حج ثالث حجَّ الشعر وأيضا فيه جتارة للعرب معروفة مشهورة، فُذكر ِف السِّ
قبل ابلعثة، أما بعد بعثته صىل الل عليه وسلم هل حجَّ قبل اهلجرة أو ال؟ الصحيح أنه 

وهذا -حجَّ عليه الصالة والسالم، يدل عليه حديث جبري بن مطعم ِف الصحيح، حييك 
قال: رأيت انليب صىل الل عليه وسلم ِف حيج وقد وقف بعرفة، فقلت:  -لمقبل أن يس

واكنت قريش ال تقف بعرفة  1ليس من احلمس؟ قريش تسىم باحلُمسما بال هذا الرجل أ
وإنما تقف بمزدلفة، فانليب صىل الل عيه وسلم من قريش فاألصل أن تقف كما تقف 

عجب منه جبري بن مطعم قال: ما باهل قريش ِف مزدلفة، لكن هو جاوز إىل عرفة، فت
 يقف بعرفة وهو من احلمس.

ا اكن ِف مكة ما قبل  وهذا يدل ىلع أنه صىل الل عليه وسلم حج قبل اهلجرة، يعين لمَّ
ابلعثة، لكن كم حج؟ جاء ِف حديث فيه ضعف أنه حجَّ مرتني، لكن لم يرد ما يدل 

ج، ويظهر أنه حج أكرث من رصاحة ىلع العدد، لكن حديث ابلخاري يدل ىلع أنه ح
حجة واحدة، ألنه جاء ِف السرية أنه صىل الل عليه وسلم اكن إذا أىت موسم احلج اكن 

كفار قريش جيعلون واحدا خلف انليب صىل الل عليه وسلم أينما ذهب ِف املوسم يقول: 
احذروه إنه صابئ ال يغري عليكم دينكم، واكن انليب صىل الل عليه وسلم يميش ِف 

 .2(يا أيها انلاس قولوا َّل هلإ إَّل اهلل تفلحواانلاس ِف املوسم ويقول )

أما بعد اهلجرة فحجة حجة واحدة ويه هذه اليت نَشحها، ويرسد تفاصيلها جابر بن 
 عبد الل ريض الل تعاىل عنه وأرضاه.
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ابن اجلارود ِف ( عند النسايئ وعند َمَكَث تِْسَع ِسننَِي لَْم حَيحجَّ قول جابر ريض الل عنه ) 
( زيادة مكث باملدينةاملنتىق واإلمام أمحد ِف املسند، والشافيع ِف مسنده أيضا )

 (.تِْسَع ِسننَِي لَْم حَيحجَّ (، )باملدينة)

ذِّن يف انلاسن، أو )أذَّن أي أمر أن يُؤذَّ 
ح
نَّ ( يعين نودي بأمره صىل الل عليه وسلم )ثم أ

َ
أ

ِ َصىلَّ  وَل اَّللَّ ح َعلَْيِه وََسلََّم َحاج  َرسح  هذا( زاد النسايئ وابن اجلارود واإلمام أمحد ) اَّللَّ
فلم يبق أحد يقدر أن (، ويف رواية )َفَقِدَم الَْمِديَنَة بَََش  َكثرِي  (، )هذا العام(، زيادة )العام

 أيضا ( وهذه رواية لدلاريم والنسايئ، ورواية أخرى للنسايئيأيت راكبا أو راجال إَّل قدم
 ( صىل الل عليه وسلم.فتدارك انلاس يلخرجوا معهوالشافيع )

يعين لك واحد استطاع أن يأيت إىل املدينة إما ماشيا راجال ىلع رجليه، أو راكبا ىلع 
فتدارك دابة، أىت املدينة عندما سمع أن انليب صىل الل عليه وسلم هذه السنة سيحج، )

 لوا يلخرج مع انليب صىل الل عليه وسلم.( أي تالحقوا، واجتمعوا وتواصانلاس

ملاذا جاءوا؟ يلأتموا به يعين يلتابعوه ِف هذا احلج، فيفعلون كما يفعل عليه الصالة 
جب ىلع املسلم أن يكون أشد ما يكون تمساك بالسنة، وكما قال والسالم، وهكذا الوا
( وهذا األمر يزداد تأكدا، بعد أن السنة سفينة نوح من ركبها نىجبعض أئمة السلف )

ول  كما قال جل وعال }-أخربنا الرؤوف الرحيم عليه الصالة والسالم  ْم َرسح لََقْد َجاَءكح
ْم َعِزيز  َعلَْيِه َما ِسكح ْنفح

َ
ْؤِمننَِي َرءحوف  رَِحيم   ِمْن أ ْم بِالْمح ، 128{اتلوبةَعنِتُّْم َحِريص  َعلَْيكح

 َ أنه ستختلط ىلع انلاس أمواج الفنت، ولك منهم يطلب الصعب  فمن رأفته ورمحته بنيَّ
واذللول، ويتبعون طرقا، وخيتلفون شيعا وأحزابا، وعند ذلك فإن السبيل املنيج، سبيل 

بحَل عليه وسلم }الل، سنة انليب صىل الل  وا السُّ وهح َوََّل تَتَّبِعح ا فَاتَّبِعح ْسَتِقيم  نَّ َهَذا ِِصَاِِط مح
َ
وَأ
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ونَ  ْم َتتَّقح ْم بِِه لََعلَّكح اكح ْم َوصَّ ْم َعْن َسبِيلِِه َذلِكح َق بِكح ، فمن أراد 153{األنعامَفَتَفرَّ
كما قال  1(باحلكمةمن أّمر ىلع نفسه السنة نطق انلجاة بنفسه فليلزم السنة، وكما قيل )

 بعض السلف.

فمن أين أتوا؟ من املدينة، وليس أن يلتقوا ِف الطريق، ال إنما من املدينة، يتابعونه 
ِ يلفعلوا لك ما يفعله صىل الل عليه وسلم، أو يأتموا به ) وِل اَّللَّ َتمَّ بِرَسح

ْ
ْن يَأ

َ
ْم يَْلَتِمسح أ ُّهح لكح

ح َعلَْيِه وََسلَّمَ  ْم يِف ف ال وهم قد سمعوا قول الل جل وعال }( وكيَصىلَّ اَّللَّ لََقْد اَكَن لَكح
َ َكثرِي ا َ َوايْلَْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اَّللَّ و اَّللَّ ْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن اَكَن يَرْجح

ح
ِ أ وِل اَّللَّ ، 21{األحزابَرسح

ْرسَ }
َ
َ َوَمْن تََوَّلَّ َفَما أ َطاَع اَّللَّ

َ
وَل َفَقْد أ اَمْن يحِطِع الرَّسح ، 80{النساءْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيظ 

ْم تحرَْْححونَ } وَل لََعلَّكح وا الرَّسح ِطيعح
َ
َ وَأ وا اَّللَّ ِطيعح

َ
وهح ، }132{آل عمران وَأ َوإِْن تحِطيعح
وا  ، إىل غري ذلك من اآليات اليت فيها فضل طاعته صىل الل عليه وسلم.54{انلورَتْهَتدح

حسبته يرفعه إىل انليب صىل اهلل هكذا قال هنا ويف بعض الروايات زيادة قال الراوي )
(، وهذه الرواية البن خطبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( ويف رواية قال )عليه وسلم

لُّ أهِل الطريِق َمِهلُّ أهِل املدينِة من ذي احلليفِة و َمهِ ماجة، فقال صىل الل عليه وسلم )
( أي قرن اآلخِر اجلحفةح ، وَمِهلُّ أهِل العراِق من ذاِت عرق،ٍ وَمِهلُّ أهِل َنٍد من قرنٍ 

، هذه زيادة ِف غري هذه الرواية، ويه عند مسلم 2(وَمِهلُّ أهِل ايلمِن من يلملمَ املنازل )
وابليهيق، وعند الشافيع والطياليس،  ،وعند ابن ماجة، وعند أيب نعيم ِف مستخرجه

 واإلمام أمحد، رمحة الل تعاىل ىلع اجلميع، وهذا فيه بيان للميقات املاكين.

ماكين، فهذا هو امليقات املاكين، ما هو  -هذا-احلج هل ميقاتان: ميقات زماين، وميقات 
امليقات الزماين؟ امليقات الزماين باتفاق: شوال، وذو القعدة، والعَش األول من ذي 

                                                           
من أمر السنة على نفسه قوالً وفعالً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قوالً قالها أبو عثمان النيسابوري رحمه هللا، ونّصها ) 1

 "1/80( انظر "الجامع ألخالق الراوي [54وفعالً نطق بالبدعة؛ ألن هللا تعالى يقول في كالمه القديم: َوإِن تُِطيعُوهُ تَْهتَُدوا ] النــور: 
 [45]حجة النبي  2
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الَقعدة ويقال: الِقعدة، واألفصح الفتح، والعَش األول من ذي احِلجة  وذواحلجة، شوال، 
ة، وقيل األفصح الكرس، هذه باتفاق، هذا هو امليقات الزماين.  ويقال: احلَجَّ

ثالثة أيام التَشيق هل يه داخلة ِف أشهر احلج أو ال؟ قيل نعم، وقيل ال، بايق ذي  
احلجة هل هو داخل ِف أشهر احلج؟ قيل نعم، وقيل ال، فللعلماء ِف أشهر احلج ثالثة 

 أقوال:
 = أن أشهر احلج: شوال وذا القعدة والعَش األول من ذي احلجة.1

 يوما من ذي احلجة.= وقيل شوال وذا القعدة وثالثة عَش 2
 .-األشهر اثلالث-= وقيل شوال وذا القعدة وذي احلجة 3

هذا امليقات الزماين يعين اذلي يريد أن حيج ينوي ذلك بعد دخول شوال، سواء نوى احلج 
متمتعا أو قارنا أو مفردا، يعين إذا اكن متمتعا مىت يأيت بالعمرة؟ يأيت بها ِف شوال، بداية 

( يعتمر إذا أتم جاء باحلج كذلك، إذا نوى الِقران، يقرن  عمرةْليك امهللشوال، يقول )
(؟ إذا دخل شوال، حجة وعمرة( أو )ْليك امهلل عمرة وحجةاحلج والعمرة، مىت يقول )

؟ إذا دخل شوال يقول )  (.ْليك امهلل حجةإذا نوى اإلفراد مىت يليبَّ

( مهلُّ من َمَهلُّ الة والسالم )وأما املاكين فهو اذلي جاء ِف هذه الرواية، فقال عليه الص
 ، ، إهالال، واملوضع َمَهلل َهلَّ يُهلَّ

َ
، وأ ، واملهلَّ اسم ماكن، ىلع وزن َمْفَعل، هلَّ يُهلَّ أهلَّ يهلَّ

، أي موضع اإلهالل، واإلهالل أصله ِف  أصله َمهلل، فتُدغم الالم مع الالم، تصري َمَهلَّ
 ال الستهالهل وظهوره، وبيانه ووضوحه.اللغة اإليضاح وابليان، ومن ثمَّ سيم اهلالل هال

فالَمَهلَّ موضع اإلهالل، أي موضع بيان انلاسك نسكه بصوته، وكون اإلهالل ِف الصوت  
( مدينة انليب صىل َمَهلُّ أهِل املدينةِ ( هذا جاء بيانه ِف الَشع، )ّْليك امهلل كذاوقوهل )

اء، وهو نبت معروف، يكرث ِف ( احلُليفة تصغري احللفَ من ذي احلليفةِ الل عليه وسلم )
أهل املدينة  -تقريبا كيلو 13و 12يعين بني -تلك املنطقة، وتبعد عن املدينة بستة أميال، 

 يهلَّون من ذي احلُليفة.
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( أهل الشام، املراد أهل الشام كما جاء ِف الرواية األخرى وَمِهلُّ أهِل الطريِق اآلخرِ ) 
الث مراحل، يعين بعده عن مكة حنو ث( واجلحفة موضع يبعد عن مكة اجلحفةح )

كيلومرت تقريبا، هذه اجلحفة، منطقة تبعد عن مكة بهذه املسافة، سيمت  178حنو
باجلحفة ألن السيل جحفها، صار ال يدخل فيها أحد، وبها احلىم كما قال عليه الصالة 

ا أصابت حىم املدينة الصحابة الكرام أول هجرتهم، قال ) ّ والسالم لمَّ اها وانقل ْحح
فرفعها وجعلها ِف اجلحفة، صارت منطقة ال تُسكن، ال يسكنها  1(فاجعلْها باجلححفةِ 

، يهلون منه، رابغأحد، وجحفها السيل فال يسكنها أحد، وهلذا ماكن حياذيها اسمه 
لكن اآلن صار إاعدة ابلناء ِف اجلحفة، وتعمريها وإساكنها، ِف الزمن القريب هذا، 

 وأهل مرص وأهل املغرب وغريهم. فاجلحفة مهلَّ أهل الشام،

وجند،  بني تِهامة( وهو احلد الفاصل من ذاِت عرق( معروفة العراق )وَمِهلُّ أهِل العراقِ ) 
كيلو أو يزيد شيئا يسريا، لكن ذكر هذا  78ميال، يعين حنو  24واملسافة بينه وبني مكة 

من طريق آخر اللفظ ِف احلديث حملَّ خالف بني العلماء، ومسلم رواه ِف صحيحه 
لكن قال: أحسبه رفعه، يعين الراوي يشك هل هذا قاهل انليب صىل الل عليه وسلم أو 

" ِف تعليل اْلميزيال؟ قال: أحسبه رفعه، وذكر أن مسلما نفسه أعل احلديث ِف كتاب "
 األحاديث، وعلله غريه من أهل العلم.

ه من انليب صىل الل وهلذا بعض العلماء يقول: مهل أهل العراق ليس منصوصا علي 
عليه وسلم، إنما هو من قول عمر، ألن ِف زمن انليب صىل الل عليه وسلم العراق لم 

 تفتح بعد، وجياب عن هذا بأجوبة:
= األول: أن قوهل أحسبه رفعه جاء ما يؤكده، ويدل عليه ِف طرق أخرى أن احلديث 1

 روي من دون شك.
 بأن العراق مهلها وميقاتها ذات عرق. = اثلاين: أنه جاء من طرق أخرى اتلرصيح2

                                                           
 [3926]صحيح البخاري  1
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أما كون عمر أفىت بذلك نعم، لكن عمر ِف عهد انليب صىل الل عليه وسلم اكن جييب 
بأجوبة فيوافقه الويح بذلك، فيزنل الويح فيكون قول عمر موافقا ملا جاء من الويح، 

، فهل اكنت الشام فتُعدَّ من موافقاته ريض الل عنه وأرضاه، أما كون العراق لم تفتح بعد
فتحت ِف زمن انليب صىل الل عليه وسلم؟ مرص فتحت؟ لم تفتح مرص، فُتحت ِف زمن 

 عمر، ملا أرسل إيلها عمرو بن العاص ريض الل تعاىل عن اجلميع.

األقرب ِف حتديد ذات عرق كميقات ماكين ألهل العراق، األظهر أنه مرفوع إىل انليب 
رشحه ىلع نرصه بعض املالكية اكحلطاب رمحه الل ِف صىل الل عليه وسلم، وهو قول 

، وىلع لكٍّ فسواء اكن قول انليب صىل الل عليه وسلم أو قول عمر فهو حمل اتفاق خليل
بني العلماء أن ذات عرق يه مهلَّ وميقات ألهل العراق، أما احلديث اذلي جاء أن 

العراق العقيق! فهذا ميقات أهل العراق، ووقَّت انليب صىل الل عليه وسلم ألهل 
 احلديث ضعيف، والعقيق يه قريبة من ذات عرق، لكن لفظ احلديث ضعيف.

( أي قرن املنازل، هذا مهلَّ أهل جند، كذلك يه قريبة من وَمَهلُّ أهِل َنٍد من قرنٍ )  
 كيلومرت، فأقرب املواقيت يه يلملم. 120مكة تبعد عن مكة حنو 

ميال، يعين حنو  30يلملم بعيد عن مكة حنو مرحلتني،  (وَمِهلُّ أهِل ايلمِن من يلملمَ ) 
كيلومرت أو  94كيلومرت، حنو  80ميال يعين يزيد ىلع  42كيلومرت، خبالف ذات عرق  78

 أزيد من ذلك. 

هذا هو امليقات املاكين، زيادة عند أيب داود والرتمذي وابن ماجة وابليهيق واإلمام أمحد، 
( يعين خلمس بقني من ذي القعدة أو أربعابن اجلارود )وزاد النسايئ وابليهيق كذلك، و

 مىت خرج انليب صىل الل عليه وسلم من املدينة؟ بيق ىلع ذي احلجة مخسة أيام أو
أربعة، لعله يقصد أربعة أيام أو مخس يلال، فإذا ُحسب بالليايل اكنت مخسا، وزاد 

ج أخذ معه اهلدي، وهذا ( ألن انليب صىل الل عليه وسلم ملا خروساق هدياالنسايئ )
إنما يفعله القارن اذلي يقرن بني احلج والعمرة كما سيأيت بيانه جيب أن يسوق معه 
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اهلدي، ال جيب أن يسوقه من بدله، وهل جيب أن يسوقه كذلك من امليقات؟، هو األفضل 
ه ويشِعره وجيلله، ىلع خالف ِف هذه  أن يسوقه من امليقات، ألنه إذا ساق اهلدي يقدلَّ

ثلالث هل تكون ِف اإلبل والغنم وابلقر ىلع حد سواء، أو ختتص باإلبل فقط كما ا
سيأيت بيانه؟ فاألصل أن يسوق اهلدي من امليقات اذلي يهل منه، وال جيب أن يسوقه من 

خلمس بقني من ذي القعدة أو أربع بدله، أو من ماكن انطالقته، فزاد هنا إذن قال )
وسلم، فهذه يه السنة أن يُساق اهلدي من ماكن  ( معه صىل الل عليهوساق هديا

 اإلهالل.

( أي الصحابة خرجوا مع انليب صىل الل عليه وسلم، وزاد اإلمام مسلم ِف فََخرَْجَنا َمَعهح )
(، وهذا يدل ىلع صحة حج الصيب، معنا النساء والودلانرواية، وأبو نعيم ِف مستخرجه )

ة اليت جاءت إىل انليب صىل الل عليه وسلم ويدل عليه احلديث اآلخر، املرأة اجلهني
؟ قالوا: حنن من أنتمورفعت إيله الصيب، انليب صىل الل عليه وسلم مر ىلع قوم فقال: 

فجات امرأة ورفعت  -عليه الصالة والسالم-املسلمون، ومن أنت؟ قال: أنا رسول الل 
فحج الصيب صحيح، لكن ، 1(نعم ولك أجرصبيا وقالت: يا رسول الل أهلذا حج؟ قال: )

أيما صيبٍّ حجَّ ، ثم ه عن الفرض، فله أجر اتلطوع، يبىق الفرض يلزمه، حلديث )ئال جيز
ة   عتَِق ، فعليه أن حيحجَّ حجَّ

ح
ة  أخرى ، و أيما عبٍد حجَّ ثم أ بلغ احلِْنَث ، فعليه أن حيجَّ حجَّ

خرى
ح
وب العلماء وقفه، ، واحلديث مروي ِف السنن، روي مرفواع وجاء موقوفا، وص2(أ

، وىلع ترجيح الوقف فهو هل حكم الرفع كذلك، ألنه ال يقال بالرأي  وقالوا: املرفوع معلَّ
 فله حكم الرفع.

شك إذا جاء بأعمال احلج كما ستأيت اإلشارة إىل  الصيب إذا حج صح حجه تطواع ال
م ِف ذلك، لكن ال يغين عن حج الفريضة، لكن لو ُحجَّ بالصيب فبلغ بعرفة، احتل

عرفة، هل يصري احلج فرضا وحج اإلسالم أو ال؟ خالف بني العلماء، فمالك رمحه الل 
أنه ال يصح حج الفريضة، وإنما يكون حجا تطواع، وذهب الشافيع  املدونةنص ِف 

                                                           
 [1336]صحيح مسلم  1
 [2729]صحيح الجامع  2
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وأمحد إىل أن حجه ينقلب حج فرض، وعند أيب حنيفة إذا أاعد اإلحرام ِف عرفة فلىب 
نه نافلة، والصحيح أنه يصري حج الفريضة، وينقلب حج حبج الفريضة أجزأه، وإال فإ

 فريضة، وجيدد انلية ىلع أنه حج الفريضة، ويصح منه.

وهذا الصيب ىلع أقسام، منه الصيب اذلي ناهز ابللوغ، ومنه الصيب دونه، وهذا اذلي 
قل  دونه قد يكون ممزيا وقد ال يكون ممزيا، فاملمزيِّ يعلَّم ويقال هل ما يقوهل، يقال هل:

كذا، فإن عجز، يقال عنه، ويقال هل: افعل كذا، فإن عجز يفعل عنه، الطواف والسيع 
يطاف به، ويسىع به، ولو حمموال، فإذا محله يعد طوافا عن نفسه وعن املحمول، وكذا 

السيع، ألن انليب صىل الل عليه وسلم لم يبني للمرأة وقد محلت هل الصيب، قالت: أهلذا 
(، فلم يقل هلا ِف الطواف ويف السيع: طويف عن نفسك ثم عنه، أجرنعم ولك حج؟ قال )

واسيع عن نفسك ثم عنه أو حنو هذا، وهذا مقام بيان، فيُلىب عنه إن عجز، ويطاف به 
 ويُسىع به، ويرىم عنه كذلك، فرييم الرايم عن نفسه، ثم يريم عن الصيب كذلك.

حلاج إذا لىب وأحرم ال جيوز أن وما ارتكبه من حمظورات تلزم عليه الفدية أو ال؟ ا
ظفره، أن ينتف شعره، أن يتطيب، ممنوع من هذا، فإن فعل الصيب  صيقحيلق شعره، أن 

ذلك، تلزمه الفدية أو ال تلزمه؟ قيل: إن الفدية تلزم مطلقا، وقيل: ال تلزمه، وقيل: ما 
ألة الفدية فيما اكن هو مبارشا هل، هذا اذلي تلزم فيه الفدية مما يتحمله وإال فال، ومس

تلزم وال تلزم فيها خالف بني أهل العلم، بعض العلماء يقول: لك من فعل حمظورا وترك 
واجبا لزمته الفدية، أو لزمه دم أو حنو ذلك، وهذا اإلطالق ُمناقش وحمل نظر عند 

 العلماء، ولعله حُيرر الحقا إن شاء الل تعاىل.

 هل أو من مال ويلَّه؟ قالوا: فيه حاتلان:احلج بالنسبة للصيب هل تكلفة املال من ما
من مال الصيب إن اكن هل  نفقته، فاحلج تكون من غري إذن ويله= إما أن يليب الصيب 1

 مال، بمعَن ال يلزم الويل أن ينفق.
، ويشري عليه أن حيج، أو يليب هو عنه، فأيضا قالوا هنا بإذن ويله= أو أن حيججه ويله 2

 انلفقة ِف مال الصيب. انلفقة ىلع الويل، وقيل:
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معنا النساء ، )املستخرج( زاد مسلم من طريق آخر، وأبو نعيم ِف فََخرَْجَنا َمَعهح )
( وهذا ليس ديلال أن هناك من النساء من ليس معها حمرم، فال بد من املحرم والودلان

 للمرأة.
حلَْيَفةِ قال ) تَيَْنا َذا احلْ

َ
 ( سبق رشحه.َحىتَّ أ

ريض الل تعاىل عن اجلميع، أسماء بنت عميس ريض الل عنها وأرضاها، صحابية 
جليلة، ويه زوجة جعفر بن أيب طالب، ويه من املهاجرات إىل احلبشة، هاجرت إىل 

ريض الل تعاىل عن احلبشة، وودلت جلعفر بن أيب طالب حممدا، وعبد الل، وعونا، 
اجلميع، ثم هاجرت بعد ذلك إىل املدينة، ودخلت مع زوجها جعفر بن أيب طالب، واكن 

ذلك اعم خيرب، وبعد أن مات جعفر ريض الل عنه واستشهد ِف غزوة مؤتة، تزوجها أبو 
بكر ريض الل عنه وأرضاه، فودلت هل حممدا، حممد بن أيب بكر املذكور هاهنا، وبعد 

بكر ريض الل تعاىل عنه تزوجها يلع بن أيب طالب، فودلت هل حيىي، ومات عنها  وفاة أيب
 يلع ابن أيب طالب، ريض الل تعاىل عن اجلميع.

فودلت حممد بن أيب بكر، حممد بن أيب بكر الصديق ريض الل عنه، يعدَّ من صغار 
أو مخس بقني من  الصحابة، ودل ملا خرج انليب صىل الل عليه وسلم إىل احلج، يعين ألربع

 ذي القعدة، يعين ستة وعَشين أو مخسة وعَشين ذي القعدة.

ثالثة وثمانني يوما، وتويف  حج انليب صىل الل عليه وسلم، كم زاد بعد حجته ورجع
 اكن عمر حممد بن أيب بكرصىل الل عليه وسلم، يعين ملا تويف صىل الل عليه وسلم 

فضل الصحبة، لكن روايته تعد كرواية اتلابيع،  أربعة أشهر يدخل ِف اخلامس، فهذا هل
 فحديثه يعد من قبيل املرسل، كما ذكره أهل اتلحقيق ِف علم احلديث.

 والل أعلم.
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده أعمانلا من يهده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 .بدعة ضاللة، ولك ضاللة ِف انلار األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

تهينا يوم أمس ِف رشح حديث جابر ِف صفة حجة انليب صىل الل عليه وسلم عند ان
فخرجنا حىت أتينا ذا قول حممد بن يلع بن حسني بن يلع بن أيب طالب عن جابر قال )

 ( ريض الل تعاىل عن اجلميع.احلليفة، فودلت أسماء بنتح عميس ُممد بن أِب بكر

أرسلت أسماء ريض الل عنها، قلنا أسماء زوجة جعفر بن أيب طالب، هاجرت إىل احلبشة 
ِف أول من هاجر، وودلت جلعفر حممدا وعبد الل وعون، وتويف واستشهد جعفر ِف غزوة 

تزوجها أبو بكر وودلت هل حممدا املذكور ِف احلديث، ثم بعد وفاة أيب  مؤتة، وبعدها
بكر تزوجها يلع بن أيب طالب فودلت هل حيىي، وتويف يلع ريض الل عنه واستشهد 

 مقتوال، واعشت بعده ريض الل عنها، ثم توفيت.

ح َعلَْيِه وََسلََّم َكيْ ) ِ َصىلَّ اَّللَّ وِل اَّللَّ ْرَسلَْت إىَِل َرسح
َ
ْصَنعح فَأ

َ
؟( يستفاد من هذا أن من ال َف أ

يعلم يسأل من يعلم، فانلاس ىلع قسمني: اذلي يعلم واذلي ال يعلم، واذلي يعلم فرضه 
ْنتحْم ََّل اجلواب، واذلي ال يعلم فرضه السؤال قال جل وعال } ْكِر إِْن كح ْهَل اذلِّ

َ
حوا أ ل

َ
فَاْسأ

ونَ  جل  قالوفرض اذلي يعلم أن جييب، ، ففرض من ال يعلم أن يسأل، 43{انلحلَتْعلَمح
ْكرِ وعال } ْهَل اذلِّ

َ
حوا أ ل

َ
{ أمَر من ال يعلم أن يسأل أهل اذلكر، وباتلايل فالواجب ىلع فَاْسأ



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

40 
 

ا أجلَمه اهللح يوَم القيامِة بلجاٍم من أهل اذلكر أن جييبوا، ويف احلديث )  من كتم علم 
العلم حيسنونه بمجموع  ، احلديث وإن اكن ِف بعض أسانيده ضعف لكن أهل1(نارٍ 

 طرقه.

حوا إذا هذا الواجب ىلع املسلم أن يسأل إن جهل، وهلذا قال صىل الل عليه وسلم ) ل
َ
أَّل َسأ

ؤالح  وا فإنَّما ِشفاءح الِِعِّ السُّ وهلذا فالعالم فرضه أن جييب، أن جيتهد ويعرف  2(لْم يَعلَمح
فالواجب ىلع املسلم أن يسأل  األحاكم وجييب، وأما اذلي ال يعلم ففرضه السؤال، وذلا

وغريه من أهل العلم اإلمجاع ىلع أن  ،عن األحاكم الَشعية، وهلذا نقل القراِف رمحه الل
 الواجب ىلع املسلم إذا بارش عمال ما أن يسأل عن حكم الل عز وجل فيه.

قد يقول قائل: وهل نسأل ِف لك يشء؟ نعم، ِف لك يشء، ِف لك صغرية وكبرية، لم ترتك 
 هذه الَشيعة شيئا إال وبينته، وبيانها ىلع قسمني:

: كبيان أحاكم الصالة والزاكة والصيام، واحلج، والزواج، والطالق، وأنواع بيان تفصيِّل= 1
ابليوع، وبر الوادلين، ومعاملة اجلار، ومعاملة الضيف، أدب األكل أدب الَشب، أدب 

ة ... إىل غريها. اجللوس، أدب املحادثة، أدب الزمالة، أدب الصداقة،  أدب األخوَّ

رح وقواعد اعمة، مثال قوهل تعاىل } :وأشياء نصت عليها بأصول اعمة= 2 مح
ْ
َ يَأ إِنَّ اَّللَّ

ْم  كح ْنَكِر َواْْلَْْغِ يَِعظح ْرََب َوَيْنََه َعِن الَْفْحَشاءِ َوالْمح بِالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن َوإِيَتاءِ ِذي الْقح
ونَ  رح ْم تََذكَّ ، هذه اآلية هل تركت شيئا؟ لم ترتك شيئا، فلك عدل قد 90انلحل{لََعلَّكح

أمرت به الَشيعة، وهلذا قال اإلمام ابن القيم رمحه الل لك أمر خرج من العدل إىل 
رح الظلم لم تأمر به الَشيعة، ولك أمر فيه العدل فقد أمرت به الَشيعة، } مح

ْ
َ يَأ إِنَّ اَّللَّ

ْرََب َوَيْنََه يشء فيه إحسان قد أمرت به الَشيعة، }{ لك بِالَْعْدِل َواإْلِْحَسانِ  َوإِيَتاءِ ِذي الْقح
ْنَكِر َواْْلَْْغِ { لك أمر فيه فحش فقد نىه الل عنه، }َعِن الَْفْحَشاءِ   {.َوالْمح

                                                           
 : حسن صحيح[ 121]صحيح الجامع  1
 : صحيح[4362]صحيح الجامع  2
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ٍة َخرْي ا يَرَهح وقوهل تعاىل }  ، مثقال ذرة من اخلري جيزى عليه 7{الزلزلة َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ه، وهذه أيضا ما تركت شيئا، وهلذا يجء إىل انليب لباخلري، مثقال ذرة من رش جيازى بمث

ما أنَزل صىل الل عليه وسلم يُسأل عن زاكة بعض ادلواب، زاكة احلمري أو حنوها، فقال )
ْعَمْل )} َفَمْن يَ ( أي اليت لم ترتك شيئا اهللح يلعَّ فيها شيئ ا إَّلَّ هذه اآليَة اجلامعَة الفاذَّةَ 

ا يَرَهح  ٍة رَشًّ ٍة َخرْي ا يَرَهح . َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  .1{( ِمْثَقاَل َذرَّ

ت ىلع لك ما يتعلق بمنايح احلياة، إما تفصيال وإما تأصيال، قواعد اعمة،  فالَشيعة نصَّ
من  – اء يلتاجر، يلبيع ويشرتي، يسرتدوهذا هو الواجب ىلع املسلم، لكما بارش شيئا، ج

ر، ويكرتي، أو ما  -االسترياد ر، أو يدخل ِف رشاكة، أو يبيع أو يشرتي، أو يؤجَّ أو يصدَّ
يتعلق بالزراعة، أو غريها من املعامالت، أو األمور املتعلقة بالسياسة الَشعية، سواء ما 
تعلق بداخل ابلالد، أو خارجها أو األعمال ادلاخلية واخلارجية، عالقات خارجية ... لك 

 يدل عليه ِف الَشع. ذلك جاء ما

؟( وهكذا اكن الصحابة، اكنوا كيف أصنعوهلذا فالواجب ىلع املسلم أن يسأل، قالت )
 يسألون، واكنوا سبَّاقني للخري، وحريصني ىلع تعلَّمهم.

اكن الصحابة إذا جهل شيئا سأل عنه انليب صىل الل عليه وسلم، لربما ال جيد انليب صىل 
ممن يُعرف من أهل العلم، ويف الصحيحني من حديث أيب الل عليه وسلم، فيسأل غريه 

هريرة وزيد بن خادل اجلهين أن انليب صىل الل عليه وسلم جاءه رجالن، فقال أحدهما: 
يا رسول الل اقض بيننا بكتاب الل، واكن اآلخر ألسَن منه، فقال: نعم يا رسول الل إن 

(، فسألتح أهَل العلِم فأخِبونل )هذا ىلع كذا .. احلديث طويل، ويف ضمن احلديث قا
احلديث، حبرضة انليب صىل الل عليه وسلم، واذلين أجابوا أجابوا ىلع الصواب، لكن 

طلب أن يعيف ابنه من العقوبة الَشعية ألن ابنه وقع ِف الزنا، قال: هل أستعيف البين من 
، احلديث بطوهل، 2م قال نعم، فأعطى لآلخر مائة شاةمائة جدلة بمائة من الشاة، فبعضه

                                                           
 ]متفق عليه[ 1
 ]نحوه في الصحيحين[ 2
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احلاصل أنه سأل من يعرفه من أهل العلم ِف املاكن اذلي اكن فيه وهو قريب من املدينة، 
وهذا يدل كما قال أهل العلم ىلع أن اذلي ال يعلم يسأل من يعلم وال يلزمه أن يبحث 

 عن األعلم، وإنما يسأل من يُعرف بالعلم.

 السائل فيسأل، فلربما يصادف أبا هريرة والصحابة ريض الل عنهم ِف املدينة اكن يأيت 
فيسأهل، أو عمر أو أبا بكر أو يلع بن أيب طالب، أو ابن مسعود، أو ابن عباس، ويف 

احلديث عند مسلم أول حديث ِف الصحيح قال حيىي بن يعمر ومحيد بن عبد الرمحن، 
 عليه قال: وكنا خنرج نلحج ونعتمر لعلنا أن نلىق بعض أصحاب رسول الل صىل الل

ا وقع ِف ابلرصة، من الالكم ِف مسألة القدر، قال:  أتينا املدينة وسلم فنسأهلم، يعين عمَّ
 فسأاله. ،فصادفنا ابن عمر

الغسل للُمحِرم من السنة، وهذا نقل عليه اإلمجاع، وباتفاق األئمة أنه يُسنَّ للمحرم 
االغتسال، من السنة للمحرم أن يغتسل، وقد اغتسل انليب صىل الل عليه وسلم، فالسنة 

أن يغتسل قبل أن حيِْرم، وإذا اغتسل يستحب هل أن يتنظف، فزييل الشعر اذلي يلزم 
إزاتله، وهل أن يقص أظفاره، ويغتسل وينظف وينيق نفسه من ادلرن، وهل أن ويصيب 

الصحيحني من حديث اعئشة ريض الل عنها أنها قالت  شاء، ملا جاء ِف من الطيب ما
يعين ِف شعره  1(كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم)

ا أحرم اغتسل وأحرم، فلما  ِف مواضع من رأسه، يعين انليب صىل الل عليه وسلم لمَّ
ء من أثره، من فتاته، اغتسل تطيب، فلما رأته اعئشة رأت أثر وبيص الطيب يعين يش

قال ابن دقيق العيد رمحه الل تعاىل  ىلع مفرق رأس رسول الل صىل الل عليه وسلم،
، هل أن جيعل منه ِف شعر يستفاد من هذا أن الطيب مما يوضع عليه الرأس يعين يف الشعر

 رأسه.

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
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ا قال فيغتسل املحرم ويتطيب، واالغتسال من السنة، هذا االغتسال هو لإلحرام، وهلذ
( ومثلها احلائض، فإذن غسل اإلحرام من اغتسِّلانليب صىل الل عليه وسلم للنفساء )

السنَّة اليت ال ينبيغ تضييعها، وهلذا فمذهب مالك رمحه الل أن غسل اإلحرام آكد عنده 
 من غسل اجلمعة، فال يضيَّع هذا الغسل، الغسل لإلحرام.

" انلهاية يف غريب احلديثفار كما قال ابن األثري ِف "(، االستثقَاَل اْغتَِسِِّل َواْستَْثِفرِي)
أن تشد خرقة ىلع فرجها حىت ال يصيب ادلم اذلي خيرج منها ثيابها، أن تشد فرجها 
خبرقة عريضة، بعد أن حتشيه بقطن، وتوثَّق طرفيها بيشء تشده ىلع وسطها، فتمنع 

 بذلك سيل ادلم، هذا معَن االستثفار.

ْحِرِم )
َ
إذن احليض وانلفاس ال يمنعان املرأة من اإلحرام، وباتلايل فاإلحرام  (بَِثْوٍب وَأ

مَشوع للك واحد، إذا أىت امليقات يلؤدي النسك فاملرأة حىت ولو أصابها حيض أو نفاس 
جاز هلا أن حُترم، تغتسل وحُترم، ذلك الغسل هو غسل اإلحرام، ألن غسلها ذاك ال 

 تصيل به، فهو غسل اإلحرام.تصيل به، ألنها نفساء، أو يه حائض ال 

ْحِرِم )
َ
( ْليك امهلل كذا( حقيقة اإلحرام هو ادلخول ِف النَّسك، بأن يقول انلاسك )وَأ

، والنسك أربعة:  ويسيمَّ
 ( فقط.ْليك امهلل عمرةإما عمرة مفردة )= 1

ْليك وإما حج متمتع فيليب بالعمرة ثم يتحلل ويليب باحلج بعد ذلك فيقول هاهنا )= 2
 ( فإذا أتمها حتلل، ثم يوم احلج يليب باحلج.عمرةامهلل 

 (.ْليك امهلل حجة وعمرةأو أن يليب بالِقران )= 3
 ( مفرد.ْليك امهلل حجأو أن يليب باحلج فقط فيقول )= 4

ْحِرِم فثالث نسك تتعلق باحلج، وواحد للعمرة املفردة، )
َ
 ( أي قويل كذا.وَأ

ِ َصىلَّ )  ولح اَّللَّ ح َعلَْيِه َوَسلََّم يِف الَْمْسِجدِ فََصىلَّ َرسح  (اَّللَّ
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(، يعين لم يلبِّ بعد، وإنما لىبَّ وهو صامتأي ِف ذي احلليفة، ويف رواية النسايئ ) 
ولح وأحرم بعد الصالة كما سيأيت، حني استوت به ناقته، كما ِف حديث جابر، ) َفَصىلَّ َرسح

 ْ ح َعلَْيِه وََسلََّم يِف ال ِ َصىلَّ اَّللَّ ( يعين ملا صىل وهو ِف وهو صامت( زاد النسايئ )َمْسِجدِ اَّللَّ
 املسجد لم يلبِّ بعد حىت خرج.

وتسىم العضباء، وقيل تسىم اجلداعء، ويه ناقة رسول الل صىل الل عليه وسلم، قيل 
حدة، كما هذه ثالث من انلوق، القصواء والعضباء واجلداعء، وقيل يه أسماء نلاقة وا

أشار إيله انلووي رمحه الل تعاىل، وفيه مَشوعية تسمية ادلواب، فانليب صىل الل عليه 
وسلم اكنت ناقته اسمها القصواء، واكن هل محار اسمه عفري، وهل أيضا بغلة اسمها ددلل، 
 وقيل هلا أسماء أخرى أيضا، ودواب أخرى هلا أسماء أيضا، ففيه مَشوعية تسمية ادلابة.

وقلنا اإلهالل هو رفع الصوت، يقال: أهل املحرم باحلج، يهلَّ إهالال أي لىبَّ ورفع صوته، 
وهذا هو اإلحرام، أما انلية فمحلها القلب، ال يقل: امهلل إين نويت أن أعتمر، أن أحج، 

اذلي جيهر به هو: بليك امهلل عمرة، أو حجة، أو أو نويت احلج، هذا حمله القلب، إنما 
 حجة وعمرة، أو حنو ذلك.

(، ويف طبقات ابن أهلَّ باحلجّ ( زاد ابن ماجة قوهل )َحىتَّ إَِذا اْسَتَوْت بِِه نَاَقتحهح ىلَعَ اْْلَْيَداءِ )
(، هو وأصحابه(، وعند ابن سعد ِف طبقاته )أفرد احلجسعد، ويف رواية ابن ماجة أيضا )

( ويف رواية أهل باحلجذا يدل ىلع أن انليب صىل الل عليه وسلم حجَّ مفردا، ألنه قال )فه
(، لكن جاء ِف رواية من حديث أنس ِف الصحيحني، أن انليب صىل الل أفرد احلجقال )

عليه وسلم أهل باحلج والعمرة معا، وهذا هو الصحيح، كونه صىل الل عليه وسلم حجَّ 
 قارنا.
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م ِف حجة انليب صىل الل عليه وسلم، هل حجَّ قارنا أو متمتعا أو اختلف أهل العل
(، وهذا ديلل من قال إن أفرد احلج(، ويف رواية )أهل باحلجمفردا؟ رواية جابر هذه قال )

انليب صىل الل عليه وسلم مفردا، وهو ديلل من قال اإلفراد هو األفضل، ألنه فعل انليب 
 صىل الل عليه وسلم.

أنه صىل الل عليه وسلم أهل باحلج والعمرة معا، وهو أيضا ِف الصحيحني وحديث أنس 
وهذا ديلل من قال إن انليب صىل الل عليه وسلم حج قارنا، وحديث أنس هذا قد وافقه 
عليه أزيد من عَشين صحابيا، لكهم روى أن انليب صىل الل عليه وسلم حج قارنا، ورد 

" ورجح أن انليب زاد املعادمام ابن القيم ِف كتابه "ذلك ِف حنو عَشين حديثا، ساقها اإل
 صىل الل عليه وسلم حج قارنا.

ٍة وعمرٍة وأنطلقح ومن ذلك قول اعئشة ريض الل عنها ) يا رسوَل اهللِ ، تنطلقوَن حبَجَّ
 كما جاء عند ابلخاري ِف الصحيح. 1؟(حبجٍّ 

لكن ليس املراد باتلمتع هو وهناك من قال: إن انليب صىل الل عليه وسلم حجَّ متمتعا، 
أن يعتمر ثم يتحلل ثم حيج، وإنما املراد باتلمتع اذلي هو القران، ألن الك من القران 

َجِّ َفَما اْسَتْيرَسَ ِمَن واتلمتع يسىم تمتعا، لقوهل تبارك وتعاىل } ْمَرةِ إىَِل احلْ َفَمْن َتَمتََّع بِالْعح
هلدي، ومن يلزمه اهلدي من احلجيج املتمتع ، فألزم ىلع املتمتع ا169{ابلقرةالَْهْديِ 

 والقارن.

بعض الزنادقة يطعنون ِف الصحابة بهذا احلديث، يقول: انليب صىل الل عليه وسلم حج 
حجة واحدة، فكيف لواحد يقول متمتعا، وآخر يقول قارنا، وآخر يقول مفردا؟!، اجلواب 

 كما قال أهل العلم: 
ا يسمع، هل جيوز لك أن تروي ما لم تسمع؟ ال =إن لك واحد روى ما سمع، يروي م1

جيوز، هل جيوز لك أن تروي ما لم يبلغك؟ ال جيوز، وإنما ترويه حسب ما بلغك، فمن 
سمع احلج قال احلج، وليس ببعيد أن يكون بعيدا عنه، فال ينتيه إىل سمعه لكمة من 
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م أفهمها، فسألتح ثم قال لكمة لاللكمات، وكثري من األحاديث فيها أن الصحايب يقول )
 ( هذا ليس ببعيد، فإذن هذا حمتمل.عنها من جبواري، فقال: قال: كذا وكذا

= األمر اثلاين أنه حيتمل كذلك أن يكون انليب صىل الل عليه وسلم أهلَّ باحلج، ثم 2
مر عند ذلك بالِقران، ألنه جاء 

ُ
ا جاءه جربيل ِف واد العقيق، وأ أدخل العمرة ىلع احلج لمَّ

عمر أنه قال: سمعت رسول الل صىل الل عليه وسلم يقول بوادي العقيق  ِف حديث
مرة  يف  وقْل:َصلِّ يف الوادي املباَرِك يعين العقيَق  فقال: ريب،الليلَة آٍت من عنِد ) عح

ةٍ  ( رواه ابلخاري، وهذا األمر حمتمل جدا، وهو أقوى ِف عمرة وحجة، ويف رواية )1(حجَّ
 االحتمال.

مال اثلالث وهو قوهلم: بعضهم سمع وبعضهم لم يسمع، فهذا وارد لكن = وأما االحت3
ىل الل عليه وسلم أنه حجَّ مفردا، كما جاء ِف صهناك بعض الصحابة قد روى عن انليب 

 رواية اعئشة ِف الصحيحني، ويف رواية ِف مسلم، ويف املوطأ، بلفظ جابر أيضا: أفرد احلج.

مال، مع احتمال الوجه اثلاين، فهذا هو اجلواب، وأما وهلذا فالوجه األول أقوى ِف االحت 
 اذلين يصطادون ِف املاء العكر فهؤالء ال يُلتفت إيلهم، وشبهتهم باطلة مردودة.

( ماكن الويطء وهو بذي احلليفة، بطحاء أمام َحىتَّ إَِذا اْسَتَوْت بِِه نَاَقتحهح ىلَعَ اْْلَْيَداءِ )
اية، إذن مىت أهل انليب صىل الل عليه وسلم؟ ىلع ( كما جاء ِف روأهّل املسجد، قال )

 ابليداء، حني استوت به ناقته، وللعلماء ِف ذلك ثالثة أقوال:
= هناك من قال: إنه أهل عند خروجه من املسجد، هناك من قال: ِف املسجد، أو عند 1

 باب املسجد عند خروجه.
اكب، أي يصعد.2  = هناك من قال: ملا وضع رجله ِف الرَّ

= وقيل: حني استوت ناقته ىلع ابليداء، وهذا أرصح، كما جاء ِف رواية جابر ريض الل 3
، وحيتمل أن يكون لىبَّ عندما وضع رجله ِف  تعاىل عنه هاهنا، فلما استوت به ناقته لىبَّ

الراكب، وأاعد ذلك أيضا حني استوت به ناقته ىلع ابليداء، وقيل أيضا حيتمل أنه لىب 
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لكن تلك الرواية فيها ضعف، فيها مقال كما ذكر ذلك بعض  عند املسجد كذلك،
 العلماء. 

قال القائل جابر ريض الل عنه، وهلذا جاء ِف رواية عند أيب داود، وابن ماجة، وابليهيق )
 ( يعين حيث ينتيه ابلرص.جابر فنظرت إىل مد بْصي

انليب صىل الل عليه وسلم وزاد أبو داود وادلاريم وابن ماجة وابن جارود لكمة يعين يدي 
 (.من بني يديه(، )من)

، وعن يساره، ومن خلفه ما ينتيه ابلرص ، إذن من بيين يديه أمامه، وعن يمينه!الل أكرب
(، أيهما أفضل للحاج؟ ِمْن َراكٍِب َوَماٍش حيث ينتيه برصه ريض الل تعاىل عنه، قال )

هل األفضل هو أن حيجَّ راكبا؟ أو األفضل أن حيج ماشيا؟ أو األفضل أن حيجَّ راكبا 
يدل ىلع أن احلج  وماشيا، أو األفضل األيرس عليه؟ خالف بني أهل العلم، وهذا احلديث

راكبا وماشيا لكه جائز، وال يَشع للمسلم أن يكلَّف نفسه ماال يطيق، وأن يكلف 
ا إَِّلَّ نفسه املشقة، وقد نفاها ربنا جل وعال فقال } ح َنْفس  ََّل يحَكلِّفح اَّللَّ

ا إَِّلَّ َما آتَاَها، }286{ابلقرةوحْسَعَها ح َنْفس  ا إَِّلَّ ََّل نح ، }7الطالق{ََّل يحَكلِّفح اَّللَّ َكلِّفح َنْفس 
، فإنما يفعل ما تيرس عليه، وال 84{النساءََّل تحَكلَّفح إَِّلَّ َنْفَسَك ، }172{األنعاموحْسَعَها

 يتحمل املشقة.

لك من  إنَّ )قد يقول قائل: اعئشة ريض الل عنها قال هلا انليب صىل الل عليه وسلم 
، انلصب املشقة واتلعب، إذن فهذا يدل ىلع أن األجر لكما اكن 1(األجِر ىلع قْدرِ نََصبِك
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املشقة واتلعب وانلصب أعظم لكما اكن األجر أكرث، قد يقول قائل هذا، ولكن ليس 
 هذا املراد كما بني شيخ اإلسالم ابن تيمية، فاملشقة ليست مقصودة أيضا.

الَشع جاء باتليسري، قال الل الَشع لم يأت طابلا للمشقة، باحثا عنها، ملكفا نلا إياها، 
رْسَ  يحِريدح }جل وعال  مح اْلعح مح الْيحرْسَ َوََّل يحِريدح بِكح ح بِكح ْم ، }158{ابلقرةاَّللَّ َوَما َجَعَل َعلَْيكح

يِن ِمْن َحَرٍج  ا إَِّلَّ وحْسَعَها، }78{احلجيِف ادلِّ ح َنْفس  ْم ، }286{ابلقرةََّل يحَكلِّفح اَّللَّ َوَيَضعح َعْنهح
ْغاَلَل الَِّت اَكنَْت َعلَْيِهمْ إِِْصَهح 

َ
 .57{األعرافْم َواأْل

محةِ وقال انليب صىل الل عليه وسلم )  ، وقال انليب صىل 1(ولكينِّ بحِعثتح باحلنيفيَِّة السَّ
، وقال 3(إن هذا ادلين يرس، وقال )2(ِْلعلَم يهودح أنَّ يف ِديننا فحسحة  الل عليه وسلم )

إنما ، وقال )6(وبَشوا وَّل تنفروا، وقال )5(يرسوا وَّل تعرسوا) ، وقال4(يرّسا وَّل تعرسا)
َ رسولح اهللِ صىلَّ اهللح عليِه ، وقالت اعئشة ريض الل عنها ) 7(بعثتم ميرسين ريِّ ما خح

ا  .8(وسلََّم بني أمريِن ، أحدهما أيرسح من اآلخِر ، إَّل اختاَر أيرَسهما . ما لم يكن إثم 

ولن إن ادلين فيه شدة، متشدد، وهذا صار ِف كثري من فعجيب أمر هؤالء اذلين يق
انلاس، ويرون املتدين متشددا، قبل أيام يسأل أحدهم الودل: ماذا يعمل أبوك؟ ما يه 
مهنته؟ قال هل: إمام، قال هل: متشدد أو متساهل؟ فديننا ما فيه شدة، ديننا دين يرسن 

(، قال انليب صىل الل ب اْليسرياملشقة جتلمبين أصال عن اليرس، ومن أصوهل وقواعده )
ا ، فإن لم تسَتِطْع فعىل َجنٍب عليه وسلم ) ا ، فإن لم تسَتِطع فقاعد  ، كما جاء 9(َصلِّ قائم 

(، والصائم إذا عجز عن الصيام أو مستلقياِف الصحيح، ويف رواية خارج الصحيح )
سافر، أنت مقيم يفطر، املريض يرخص هل، واملسافر يرخص هل، أما غري املريض وغري امل
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صائم ِف رمضان وأنت ِف بدلتك مقيم، لكن شق عليك الصيام، لم تشعر فإذا حبالك 
قد أصابك ضيق ومشقة ورضر ِف الصيام، لم تستطعه، حىت خيش عليك، يَشع لك 

اتليسري ِف الَشيعة ىلع لك حال جوانبه كثرية،  الفطر، إذا أصابك الرضر، وتقيض ايلوم،
... إىل غري  املشقة جتلب اْليسري، َّل رضر وَّل رضار، الرضر يزال: أصل عظيم ِف الَشيعة

 ذلك من القواعد.

إذن هذا يدل ىلع أنه يَُشع امليش والركوب واجلمع بينهما، وأيهما أفضل؟ انليب صىل الل  
عليه وسلم مىش وركب، انلاس خيتلفون، مثلنا حنن هل يمكن أن نذهب مشيا؟ نركب 

و السيارة فيكون فيه ركوب، ويكون فيه ميش، فإن حجَّ راكبا الطائرة أو ابلاخرة، أ
فقط، يركب حىت يوصل ملكة، ومن مكة ملَن راكبا، ومن مَن لعرفة راكبا، ومن عرفة 

للمزدلفة راكبا، ومن املزدلفة للمَن راكبا، ومن مَن ملكة راكبا، من مكة ملَن راكبا، من 
يب صىل الل عليه وسلم راكبا يستلم مَن للجمرات راكبا، يطوف راكبا، وقد طاف انل

 الركن بمحجن، وطافت أم سلمة راكبة، فهذا يدل ىلع جواز الركوب وامليش.

لكن ال ينبيغ للمسلم أن يطلب املشقة، ويتحملها ويتلكفها، فما معَن حديث اعئشة؟ 
( يعين أنت إذا أديت العبادة، فلك أجر هذه العبادة، ما هو أجرك ىلع قدر نصبكقال )

ا م قدار األجر؟ مقداره ما تعبت فيها، لكن ال يَشع لك أن تطلب هذه املشقة، وهلذا لمَّ
مرَّ انليب صىل الل عليه وسلم ىلع رجل قائم ِف الشمس، فسأل عنه فقالوا أبو إرسائيل، 

يستظل، فقال صىل الل عليه ما باهل؟ قالوا: إنه صائم ونذر أن ال جيلس وال يتلكم وال 
، الصوم ما فيه حرج يصوم، 1(ستظل ويلجلس ويلتلكم ويلتم صومهمروه فلي) وسلم

عبادة، لكن ملاذا يكلف نفسه مشقة غري مطلوبة رشاع، وغري مقصودة، بل املقصود 
رشاع هو إزالة املشقة، وهلذا يقول العلماء من أصابته جائفة، أو أصابه جوع، حبيث 

ت، من العلماء من يعده قاتال يَشف ىلع املوت، فيجد أمامه امليتة فال يأكلها ويمو
 نلفسه، وقال بعضهم: جيب أن يأكل من امليتة فإن لم يأكل أثم.
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إذا أصابته جائفة فلم جيد إال مَشوبا حراما وجب عليه أن يَشب، يرخص هل ِف هذا 
احلرام، وجيب عليه أن يَشب، فإن مات ولم يفعل أثم، وبعض العلماء يعده قاتال 

َشيعة تطلب اتليسري، وتدفع املشقة، وال يعين اتليسري حتليل نلفسه، وهذا جيعل من ال
 احلرام، والتساهل ِف احلرام، ليس هذا صحيحا.

فيكون إذن املَشوع جواز احلج راكبا أو ماشيا أو جيمع بينهما، وبعضهم قال امليش 
أفضل، وقيل الركوب أفضل، وقيل اجلمع بينهما أفضل، وقد مجع انليب صىل الل عليه 

ا بانليب صىل الل عليه  وسلم بني األمرين، أي الركوب وامليش، فمن فعل ذلك اكن مؤتمَّ
وسلم، وعليه فاحلج ِف الطائرة أو السيارة أو غريها مما يَُشع، خالفا ملن تعنَّت ِف ذلك، 

 وأن يركب ويميش كما فعل انليب صىل الل عليه وسلم أقرب.

ِرنَا) ْظهح
َ
ح َعلَْيِه وََسلََّم بنَْيَ أ ِ َصىلَّ اَّللَّ ولح اَّللَّ وهم حوايله، من أمامه وبني يديه ( يعين َوَرسح

ْرآنح وخلفه وعن يمينه وعن شماهل، ) ( يعين اكن يوىح إيله صىل الل عليه َوَعلَْيِه يََْنِلح الْقح
وِيلَهح وسلم، )

ْ
َو َيْعرِفح تَأ ( أي تفسريه، أي أنه اكن يبنيَّ للصحابة ذلك ريض الل تعاىل َوهح

َو َيْعرِفح تفسريه، )يبني هلم تأويله أي عنهم، فيزنل عليه القرآن ويبلغه للصحابة، و َوهح
وِيلَهح 

ْ
 ( أي تفسريه.تَأ

 لكمة اتلأويل هلا معان:
 = املعَن األول اتلفسري.1

 = املعَن اثلاين اتلأويل أي ما يؤول إيله األمر وما ينتيه إيله األمر حقيقته.2

ِف قصة وهذان معنيان رشعيان، يعين تدل عليهما نصوص الَشيعة، قال جل وعال 
ْمَس يوسف ِف بداية السورة } َحَد َعََشَ َكْوَكب ا َوالشَّ

َ
يْتح أ

َ
بَِت إيِنِّ َرأ

َ
بِيِه يَاأ

َ
فح أِل إِْذ قَاَل يحوسح

ْم ِِل َساِجِدينَ  ْيتحهح
َ
وِيلح ، ثم ِف آخر السورة قال }4{يوسفَوالَْقَمَر َرأ

ْ
بَِت َهَذا تَأ

َ
َوقَاَل يَاأ
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ْؤيَايَ  َف آَوى تهت إيله الرؤية، حقيقتها }، اتلأويل ما ان100{يوسف رح ا َدَخلحوا ىلَعَ يحوسح فَلَمَّ
ح آِمننَِي ) لحوا ِمْْصَ إِْن َشاَء اَّللَّ بََوْيِه َوقَاَل اْدخح

َ
وا هَلح 99إيَِلِْه أ بََوْيِه ىلَعَ اْلَعْرِش وََخرُّ

َ
( َوَرَفَع أ

ْؤيَايَ  وِيلح رح
ْ
بَِت َهَذا تَأ

َ
ا َوقَاَل يَاأ د  جَّ يعين ما انتهت إيله الرؤيا اليت  ،100-99{يوسفسح

ح رأيتها، أيضا قوهل عز وجل } وِيلَهح إَِّلَّ اَّللَّ
ْ
، اتلأويل معناه هنا 7{آل عمرانَوَما َيْعلَمح تَأ

حقيقة األشياء اليت أخرب بها الل عز وجل ِف الغيب، كيفية صفاته ال يعلمها إال الل، 
اكم، وجعلنا وإياكم من أهل اجلنة، حقيقة نعيم اجلنة، وعذاب انلار اعفانا الل وإي

بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعاىل حقيقة ذلك هل عز وجل، وإنما نؤمن بما فيها وبما جاء 
 ذكره ِف الكتاب والسنة من انلعيم.

امهلل فقهه يف ادلين وعلمه ومعَن اتلفسري قوهل صىل الل عليه وسلم البن عباس )
ون فسريه، ومثله }وعلمه تأويل الكتاب، أي ت 1(اْلأويل ح َوالّراسخح وِيلَهح إَِّلَّ اَّللَّ

ْ
َوَما َيْعلَمح تَأ

ون يف الِعلْمِ ، الوقوف ىلع }7{آل عمرانيف الِعْلمِ  {، فيكون معَن اتلأويل هنا َوالّراسخح
 بمعَن اتلفسري.

، يعين لكمة هلا معان، إخراج اللفظ عن ظاهرهأما املعَن اثلالث وهو اصطاليح فهو  
مل ىلع املعَن األول، هل جيوز ومعان  أخرى دونه، فإذا قيلت اللكمة حُت معًَن أول 

ة ديلل جاز، وإذا لم يكن ديلل فال ؟خراجها من معَن أول إىل معَن آخرإ ، إذا اكن ثمَّ
جيوز، فإن وُجد ديلل سميناه تأويال صحيحا حممودا وومدوحا، وإن لم يكن عليه ديلل 

 سىم تأويال بعيدا، أو لعبا.فهو تأويل باطل مذموم مردود، وقد ي

وِيلَهح قال )
ْ
َو َيْعرِفح تَأ ( إذن تفسري القرآن البد فيه من السنة، وليس كما يقول َوهح

بعضهم: نكتيف بالقرآن فقط، وهذه طائفة تسىم بالطائفة القرآنية، ويسمون 
بالقرآنيني، وفيهم يشء من اخلوارج، اخلوارج يطعنون ِف السنة ويردَّونها، ويكتفون 
بالقرآن، وهذه الطائفة موجودة، وقد ظهر قرنها ِف اخلمسينيات، أو ما بعدها، وال تزال 
خربت أن فيه بعض منهم ببعض املدن الصحراوية، ال يرون 

ُ
موجودة اآلن، وقبل أيام أ

                                                           
 [ 7055]صحيح ابن حبان  1
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شيئا من الَشع إال ما نص عليه القرآن، وهذا باطل وضالل، فنقول: ربنا تبارك وتعاىل 
اَل قال } قِِم الصَّ
َ
أي -، ما معَن الصالة؟ بنيَّ يل هذه الصالة؟ هل يستطيع 78{اإلرساءةَ أ

تأيت وتستقبل القبلة؟ من قال لك استقبل القبلة؟ قد يقول قال الل  ؟ يقول:-القرآين
ََرامِ } ، طيب جنوت من هذه!، من قال لك كربَّ 144{ابلقرةفََولِّ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد احلْ

ِف القيام القرآن فاحتة وسورة؟ من قال لك اركع؟ من قال لك ارفع  قائما؟ من قال لك اقرأ
من الركوع؟ اسجد؟ الركعة فيها سجدتان؟ الظهر ِف أربع؟ والعرص فيه أربع؟ واملغرب 

ثالث؟ والعشاء أربع؟ والصبح اثنان؟ التشهد التسليم ..؟ من هذه جاءت؟ هذه لكها من 
 السنة.

وِيلَهح إذن ) 
ْ
َو َيْعرِفح تَأ ( أي تفسريه فتفسري القرآن البد فيه من السنة، ثم نقول هلم ما َوهح

َ لِلنَّاِس َما دام حتتكمون للقرآن، ما معَن قوهل تبارك وتعاىل } ْكَر ِْلحَبنيِّ نَْزنْلَا إيَِلَْك اذلِّ
َ
وَأ

َل إيَِلِْهمْ  َوَما ، ما هو بيان انليب صىل الل عليه وسلم؟ السنة، وقوهل عز وجل }44{انلحلنحزِّ
َو إَِّلَّ َوْْح  يحوَح 3َيْنِطقح َعِن الَْهَوى ) ، هل اكن ينطق انليب صىل الل 4-3{انلجم( إِْن هح

َوَما عليه وسلم بالقرآن فقط؟ أو بالقرآن والسنة؟ اكن ينطق بهما، والل عز وجل قال  }
َو إَِّلَّ َوْْح  يحوَح 3َيْنِطقح َعِن الَْهَوى ) أن نقول: ال ينطق إال ، فإما 4-3{انلجم( إِْن هح

بالقرآن، فالسنة تصري عندهم قرآنا، وهذا خطأ باالتفاق، وضالل وقول باطل، أو نقول: 
 تكلم بالقرآن وغري القرآن، لكَّ منهما ويح بنص اآلية.

فإذن البد ِف تفسري القرآن من القرآن والسنة ومعرفة اللغة العربية ألنه أنزهل تبارك 
شك وال ريب أن مآهلا اخلروج من ادلين باسم  الطائفة ال وتعاىل قرآنا عربيا، وهذه

 ادلين.

ٍء َعِملَْنا بِهِ ) ( ريض الل عنهم وأرضاهم، هكذا الصحابة إنما َوَما َعِمَل بِِه ِمْن ََشْ
 يعملون بما عمل به انليب صىل الل عليه وسلم.
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( الصالة دفصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف املسجفاتين يشء أعلَّق عليه )
لإلحرام، انليب صىل الل عليه وسلم خرج من املدينة خلمس أو أربع بقني من ذي 

صىل الظهر باملدينة ثم خرج إىل ذي احلليفة، فصىل بها  -هو األفصح بالفتح-الَقعدة، 
فصىل العرص واملغرب والعشاء، والفجر من غد ثم انطلق، عليه الصالة والسالم، )

( ثم ركب القصواء، صىل صالة الفريضة، يه وسلم يف املسجدرسول اهلل صىل اهلل عل
وهلذا فاألفضل هو املوافقة للسنة، أن يكون اإلحرام إثر صالة فريضة، فإن لم يوافق 
ق بني مسجد ذي احلليفة، وغريه، بني  صالة فريضة أحرم وانتىه األمر، لكن يُفرَّ

 بأن يصيل فيها ركعتني لربكة خُتصَّ  احلليفةميقات ذي احلليفة وغريه من املواقيت، فذو 
 املاكن، وليستا هما ركعتا اإلحرام.

وعليه فلو أنه أىت ذا احلليفة، وصادف صالة الفريضة، حيرم بعد الفريضة، يصيل ركعتني 
ِف ذاك املسجد ألنه ماكن مبارك، صىل فيه سبعون نبيا، كما قال صىل الل عليه وسلم، 

لفريضة ويكون إحرامه بعد أن يصيل الفريضة، فيصيل ركعتني لربكة املاكن، ويصيل ا
 هذه يه السنَّة.

األماكن األخرى، يلملم، قرن املنازل، ذات عرق، واجلحفة، إن وافق صالة الفريضة 
صىل الفريضة وأحرم بعدها، إذا لم يوافق صالة فريضة، ال يصيل ركعتني حيرم وينطلق، 

 أن يصيل ركعتني لربكة املاكن، لكن ذو احلليفة؟ إذا لم يوافق صالة فريضة فإنه يسنَّ هل
مىت حيرم؟ نقول: حيرم بعد الركعتني من باب موافقة سنة انليب صىل الل عليه وسلم ِف 

 اجلملة، وهو أن اإلحرام اكن ىلع إثر صالة.

ٍء َعِملَْنا بِهِ  َوَما) ( هنا إذا لىب صار حمرما، ومن آداب اإلحرام وما يتعلق َعِمَل بِِه ِمْن ََشْ
يغتسل يتطيب، يلبس إحرامه، كما ذكرنا يصيل الفريضة وحيرم بعدها، وأما بذي  به:

فيصيل ركعتني لربكة املاكن ىلع اتلفصيل اذلي ذكرناه، إذا أحرم يقول: بليك  احلليفة
امهلل عمرة، بليك امهلل حجة، بليك امهلل عمرة وحجة أو حجة وعمرة، وجائز أن يزيد 
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(، وجائز أن يشرتط كما سيأيت، َّل رياء فيها وَّل سمعةم )فيها كما جاء ِف ألفاظ اإلحرا
 (.امهلل ُمِّّل حيث حبستينفيقول )

واإلحرام يسنَّ أن يكون من ابلياض، أي ثوبان أبيضان، يسرت بأحدهما أسفل بدنه، 
وهو اإلزار، واآلخر يسرت به أعاله وهو الرداء، ويكون هذا اإلحرام من غري خميط 

اذلي يلبس هذه األيام، وإنما يكون شيئا من اثلوب يلفه  حميط، يعين ليس اكلقميص
ىلع أسفل بدنه، ويلف به أعال بدنه، ويسرت منكبيه، فال يضطبع، ال يكشف الكتف 

األيمن كما يفعله أكرث انلاس، وهم ِف ذلك يفعلونه جبهل، ألنه ال يقول به العلماء، 
د طواف القدوم فقط كما وإنما يقول العلماء باالضطباع أي كشف الكتب األيمن عن

سيأيت بيانه، فيكون هذا اإلحرام من اللون األبيض أفضل، وإن اكن غريه من األلوان 
جاز، إذا استعمل اللون األصفر أو األزرق أو أخرض، واألمحر اخلالص جيتنب لورود انليه 

فيه وىلع خالف بني العلماء، لكن إذا استعمل لونا أصفرا أو أخرضا أو يميل إىل 
 صفرة أو حنوه فإنه جائز وال إشاكل ِف ذلك.ال

وسيم إحراما ألنه بادلخول فيه حترم أشياء اكنت حتلَّ هل، ويف حديث ابن عمر أن انليب 
وَّل  القميَص،يلبسح املحرمح  َّل)صىل الل عليه وسلم سئل ما يلبس املحرم؟ فقال 

ه ورس  وَّل زعفران  وَّل  الرساويَل،وَّل  الِبنَس،وَّل  العمامَة، إَّل أن  اخلفني.وَّل ثوب ا مسَّ
هذا حديث ابن عمر، فهذا  1(حىت يكونا أسفَل من الكعبنيِ  فليقطْعهما،َّل جيَد نعلني 

فيه حمظورات وما ال يلبسه، ال جيوز أن يلبس القميص، ال جيوز أن يلبس العمامة، ال 
فيه، ال جيوز أن يلبس الرساويل  جيوز أن يلبس الربنس، وهو القميص اذلي رأسه يلصق

، ال جيوز أن يلبس اخلف، ال يلبس ثوبا فيه الطيب من ورس أو زعفران -ويه معروفة-
 هذا حيرم، وإذا لم جيد انلعلني فليلبس اخلفني ويلقطعهما أسفل الكعبني.

أن َّل جيَد  إَّل)لكن القطع هذا قد نُسخ، ألن انليب صىل الل عليه وسلم ِف املدينة قال  
ومن لم جيد ( لكن ِف عرفة قال )حىت يكونا أسفَل من الكعبنيِ  فليقطْعهما،نعلني 

                                                           
 [1177مسلم]صحيح  1
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( ولم يأمر بقطعهما أسفل الكعبني، فصار احلكم منسوخا، نعلني فليلبس اخلفني
فيجوز لبس اخلف ملن لم جيد انلعل، وال جيب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبني، هذا مما 

 حيظر ىلع املحرم.

ا دخل ِف اإلحرام فثمة حمظورات وممنواعت عليه، أن يغطي رأسه، فهذا غري جائز، إذ
غسلوه وكفنوه يف لقول انليب صىل الل عليه وسلم ِف الرجل اذلي مات وهو حاج )

فال جيوز تغطية الرأس، وهل جيوز أن يغطي  1(ثوبني، وَّل تمسوه طيبا، وَّل ختمروا رأسه
هذه الرواية  2(وَّل ختمروا رأسه وَّل وجههء ِف رواية )وجهه؟ خالف بني العلماء وقد جا

صححها بعض العلماء فقال: ال جيوز تغطية وجه املحرم، وبعضهم قال بضعفها وحكم 
 عليها بالشذوذ، وعليه فقد رأوا جواز تغطية الوجه للمحرم.

ْم َحىتَّ َيْبلحَغ الَْهْديح وال جيوز أن حيلق شعره } وا رحءحوَسكح ، وقد 196{ابلقرةَُمِلَّهح  َوََّل حَتْلِقح
..  3(احلق رأسك وانسك نسيكةأمر انليب صىل الل عليه وسلم اذلي حلق رأسه، قال )

ْم احلديث، وال قص األظافر، وهذا باتفاق العلماء، ويف قوهل جل وعال } وا َتَفَثهح ثحمَّ يْلَْقضح
مْ  وَرهح من شعره، وشيئا من  يأخذ، قال ابن عباس ريض الل عنه )29{احلجَويْلحوفحوا نحذح

 (.حليته بعد القبض، ويقص أظفاره

س طيبا وال مساك، كما ِف حديث بن عمر، وجيتنب اللباس املخيط املحيط كما يم وال
ر  ِف حديث ابن عمر اذلي ذكرناه، وجيتنب اجلماع ومقدمات اجلماع، } ْشهح

َ
َجُّ أ احلْ

َجَّ فَاَل  َجِّ َمْعلحوَمات  َفَمْن فََرَض فِيِهنَّ احلْ وَق َوََّل ِجَداَل يِف احلْ ، وال 197{ابلقرةَرفََث َوََّل فحسح
ِف حديث عثمان  جيوز أن ينكح أي يزتوج، وال أن خيطب، لقوهل صىل الل عليه وسلم

بح اذلي رواه مسلم ) ْحرِمح وَّل يحْنَكحح وَّل ََيْطح ج، وال 4(َّل َيْنِكحح المح ، فال يزتوج، وال يزوَّ

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
 [1206]صحيح مسلم  2
 : صحيح[2974]صحيح الترمذي  3
 [1409]صحيح مسلم  4



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

56 
 

فال جتوز، وأما انلاكح، فال ينَكح هو ال يزتوج، وال ينِكح ال خيطب، أما اخلطبة فواضحة 
 يزوَّج غريه، وذلك فيه صور:

= أن يكون ويلا فال جيوز ذلك، سواء اكن الزوجان حمرمني أو حُملَّني أو أحدهما حمرم 1
، فال يكون ويلا.  واآلخر حملَّ

فال جيوز، فإن  حمرمني فال جيوز، أو أحدهما حمرم الزوجان= أن يكون شاهدا إن اكن 2
اكن لكل من الزوجني حملَّني، فهل هل أن يشهد؟ واكن الويل حمال فهل هل أن يكون شاهدا 

 ىلع الزواج؟ هل ذلك وبعض أهل العلم قال: األوىل أن جيتنب.

ال يلبس اللباس اذلي ذكرناه، ال حيلق شعره، ال يقص ظفره، جيتنب اجلماع، مقدمات 
ب، هذا لكه جيتنبه الُمحرم، وتسىم حمظورات اإلحرام، أي اجلماع، انلاكح، اخلطبة، الطي

 ممنواعته.

 والل أعلم وصىل الل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 لة ِف انلار.األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

نواصل ِف رشح حديث جابر بن عبد الل ريض الل عنهما، اذلي ذكر فيه صفة حجة 
ورسول اهلل صىل اهلل عليه انليب صىل الل عليه وسلم، وانتهينا عند قوهل ريض الل عنه )

وسلم بني أظهرنا عليه يَنل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من َشء عملنا 
ما يتعلَّق باإلحرام، واإلهالل، وقلنا إن السنة أن يغتسل، وتكلمنا ىلع ما (، وذكرنا به

 يتعلق بالصالة، ثم حيرم، وذكرنا أنواع النَّسك، بماذا حيرم؟ ذكرنا هذا، اإلحرام بالعمرة.

والعمرة وقتها واسع هل أن يعتمر مىت شاء باتفاق العلماء، وباإلمجاع ىلع أنه يرحم  
ما عدا مخسة أيام حمل خالف بني العلماء، ويه: يوم عرفة، بالعمرة ِف أي وقت شاء 

ويوم عيد األضىح، وأيام التَشيق، هل هل أن حيرم بالعمرة فيها أو ال؟ أما بالنسبة 
للحاج فال يمكن أن يُدخل نساك ىلع نسك، اذلي لىب باحلج يوم اثلامن ذي احلجة قال 

اذلي أدرك عرفة، فإنه يليب  (، ال يستطيع أن يدخل عليها عمرة،ْليك امهلل حجة)
 باحلج، ال يليب بالعمرة.

لكن إذا أىت وقد فاتته عرفة لم يصل إال صبيحة العيد، طلع الفجر يوم العيد يعين فاته 
عرفة ال يستطيع أن يدرك احلج، هذا جيوز هل أن يعتمر يوم العيد، وكذا ِف أيام التَشيق، 

احلج ىلع نفسه، والعمرة مَشوعة سائر  وإنما ليس هل أن يعتمر يوم عرفة ألنه يفوَّت
السنة، لكن اذلي يريد أن حيج حج اتلمتع فهاهنا البد أن تكون العمرة ِف أشهر احلج، 
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يعين بداية من أول شوال، وهل الوقت إىل اغية بداية احلج يوم اثلامن من ذي احلجة، فإن 
 وخيرج إىل احلج؟ ال جاء إىل مكة ِف اثلامن من ذي احلجة، هل جيوز هل أن يعتمر ويقرصَّ 

 جيوز.

فإن أدرك اتلاسع من ذي احلجة، جاء ولسبب ما تعطل ِف الطريق، فوصل مكة اتلاسع 
من ذي احلجة، يذهب إىل عرفة مبارشة؟ أو يعتمر ثم يذهب إىل عرفة؟ إن جاء صباحا 
مكة، واكن مروره إىل عرفة بأن يمر ىلع مكة، وىلع الكعبة، تيرس هل أن يعتمر ويقرص 

خيرج إىل عرفة جاز هل أن يعتمر، فإن لم يتيرس ذهب إىل عرفة مبارشة ألداء احلج، و
 فهذه عمرة اتلمتع، وقتها حمدد.

إذا دخل العمرة آخر يوم رمضان، وأتمها أول شعبان، هل تُعد من عمرة احلج أو عمرة 
من  مستقلة؟ خالف بني العلماء، فبعضهم قال: إذا نوى العمرة يللة شوال ِف آخر يوم

 رمضان تعد هذه العمرة من رمضان، ألن انلية وقعت ِف رمضان.

وبعض العلماء قال: إذا نوى آخر يوم من رمضان لكن األراكن فعلها ِف يوم شوال بعد 
طلوع فجر أول يوم من شوال، يعين نوى وأهلَّ بالعمرة يللة العيد، ودخل مكة بعد فجر 

ن ِف شوال، وإن اكنت انلية ِف السيع اكالعيد، بعد فجر أول يوم من شوال، فالطواف و
ان، قالوا مادام األراكن اكنت ِف شوال فالعمرة تعد من شوال، وقيل: إذا اكن لطواف ضمر

قبل فجر شوال فتعدَّ العمرة من عمرة رمضان ليس من شوال، فإن اكن الطواف وقع ِف 
شوال يلخرج  شوال فيه تابعة لشوال، وال شك أن األحوط لإلنسان أن جيعل عمرته ِف

من هذا املأزق، وتسلم حجته حجة تمتع، فتكون نيته وطوافه وسعيه ِف شوال، فهذا ِف 
 العمرة.

 أما احلج فعندنا ثالثة أنواع من النسك: اتلمتع والقران واإلفراد.
= ما هو اتلمتع؟ اتلمتع أن يوقع العمرة ِف أشهر احلج، يعين من بداية شوال إىل قبل 1

عرفة، تكون العمرة ِف هذه األشهر، ثم حيج من نفس العام، هذا حمل اتفاق، يعين 
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يعتمر ِف شوال، ِف ذي القعدة، ِف ذي احلجة وحيج، وأن تكون عمرته وحجته من نفس 
م املايض اعتمر ِف شوال، واآلن يليب للحج ويقول عندي العام، يعين ال يكون ِف العا

تمتَّع، ال خطأ!، هذان الَشطان حمل اتفاق، قالوا: أيضا إذا اعتمر ِف شوال وأشهر احلج ال 
يرجع، ال خيرج من مكة يبىق فيها إىل اغية احلج، فإن خرج من مكة ولم يبتعد عنها، ثم 

، أو إذا جاوز امليقات، أو إذا خرج رجع حُتتسب عمرته، لكن إذا خرج مسافة القرص
إىل مسافة مثل مسافة بدله ِف بعدها عن مكة، أو إذا رجع إىل بدله، قالو: هاهنا تصري 

العمرة اليت أداها ِف أشهر احلج ال تتعلق باتلمتع، فإذا أراد أن يأيت ألداء احلج تمتعا لزمه 
 أن يأيت بعمرة أخرى، يه أربع حاالت:

بدله صارت العمرة اليت اعتمرها ِف أشهر احلج ال حُتتسب مع اتلمتع،  أ= قيل إذا رجع إىل
البد من عمرة أخرى، إذا رجع إىل مسافة قريبة من بدله، أو إىل امليقات، أو إىل مسافة 

 قرص، تبىق عمرته حتتسب.

ب= واآلخرون قالوا: سواء رجع إىل بدله أو إىل مسافة مثل املسافة اليت يبعد بدله بها، 
 تذهب عمرته وتصري عمرة تطوع، فإذا أراد احلج تمتعا يأيت بعمرة أخرى.فهنا 

 ج= وقيل بل العربة بمسافة القرص، إذا خرج مسافة القرص لزمته عمرة أخرى.

 د= وقيل إذا جاوز امليقات، فال بد من عمرة أخرى.

إذن: العمرة ِف أشهر احلج، حيج من نفس العام، وأن ال خيرج من مكة، وأن يذبح اهلدي 
ِف احلج وسبعة إذا فإن لم جيد يصوم ثالثة أيام  -وسيأيت بيانه-ألن اتلمتع يلزمه اهلدي 

 .رجع إىل أهله

والَشط اخلمس قالوا: أن تكون العمرة واحلج عن واحد، ليس عن اثنني، بمعَن لو أنه 
مر فنوى العمرة عن أبيه ثم حج عن نفسه، فهل يقال ِف حقه إنه متمتع أو يقال إنه اعت

مفرد؟ والعكس أيضا لو اعتمر عن نفسه، وحج عن أبيه، فهل يقال إنه متمتع أو يقال 
 إنه مفرد؟ خالف بني العلماء.
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فمنهم من اشرتط أن تكون عن واحد، ومنهم من لم يشرتط، واألقوى عدم االشرتاط 
َجِّ َفَما اْسَتيْرَسَ ِمَن الَْهْديِ  تعاىل }لقوهل ْمَرةِ إىَِل احلْ ، فمن اعتمر 196{ابلقرةَفَمْن َتَمتََّع بِاْلعح

ِف سفره ِف أيام أشهر احلج، وأدى احلج ِف نفس العام يعد متمتعا بغض انلظر عمن 
 اكنت العمرة وعمن اكن احلج.

 ( وهذا يلزمه اهلدي.حجا وعمرةْليك امهلل ران جيمع بني انليتني يقول )= القِ 2

= اإلفراد يقول بليك امهلل حجة، وهذا ال جيب عليه ذلك، وإن اكن يستحب هل، إذا 3
 ذبح هديا فهذا من باب االستحباب، لكن ال جيب عليه.

 هذه يه أنواع النسك، فإذا لىب، لىب بواحدة من هذه. 

لل عليه وسلم بليك امهلل حجة وعمرة ىلع اخلالف اذلي يعين ملا لىب انليب صىل ا
ذكرناه، هل حج قارنا أو مفردا أو متمتعا أوضحنا هذا يوم أمس، بعد ذلك صار يليب 

َهلَّ بِاْلَّوِْحيدِ صىل الل عليه وسلم، قال )
َ
(، يعين اتللبية تسىم اتلوحيد، بعض انلاس فَأ

نة، هذا خطأ بل ورد لفظا ومعَن، ويف كتاب يقول: اتلوحيد لم يرد ذكره ِف الكتاب والس
َحد  الل ورد معَن، )

َ
ح أ َو اَّللَّ َ ، أحد أي واحدا }1(اإلخالصقحْل هح وا اَّللَّ وا إَِّلَّ يِلَْعبحدح ِمرح

ح
َوَما أ

َنَفاءَ  يَن حح ْلِِصنَي هَلح ادلِّ وا بِِه َشيْئ ا، }5{ابلينةخمح َْشِكح
ح َ َوََّل ت وا اَّللَّ َ قح ، }36{النساءَواْعبحدح ِل اَّللَّ

ا هَلح ِدييِن  ْلِص  ْعبحدح خمح
َ
د الل ِف العبادة، واملراد 14{الزمرأ ، هذا يدل ىلع اتلوحيد، أي أن توحَّ

باتلوحيد هو أصل ادلين من ليس هل اتلوحيد ما عنده يشء ألن الل جل وعال قال 
، وربنا سماه عمال، 23{الفرقانر اَوقَِدْمَنا إىَِل َما َعِملحوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلَناهح َهَباء  َمْنثحو}
{ ما هو هذا العمل؟ ابليع والَشاء والزراعة والفالحة؟ َوقَِدْمَنا إىَِل َما َعِملحوا ِمْن َعَمٍل }

موه، يظنون أنهم به ينجون يوم َوقَِدْمَنا إىَِل َما َعِملحوا ِمْن َعَمٍل } { أي العمل اذلي قدَّ
{ ال يشء، لم؟ ألنهم كفرة، فََجَعْلَناهح َهَباء  َمْنثحور االقيامة، يظنون أنه عمل صالح، }

ألنهم مَشكون، ألنهم ما حققوا اتلوحيد، أتوا بالَشك اذلي يهدمه، كما قال جل وعال 
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وه  يَْوَمئٍِذ َخاِشَعة  )} { تعبت، ناصبة{ عملت، و}اعملة، }2-1{الغاشية( اَعِملَة  نَاِصَبة  2وحجح
، ملاذا تصىل نارا حامية؟ ألن عملها لم يكن مرتكزا ىلع 3{الغاشيةتَْصىَل نَار ا َحاِمَية  }

 اتلوحيد ومرتكزا ىلع السنة، مااكن كذلك.

ِمْرتح أن أقاتَل انلاَس حىت وأما من السنة فجاءت )
ح
، وقال انليب 1(َّل هلإ إَّل اهللح  يقولوا:أ

مح ىلع قوٍم ِمن أهِل إنك َتقْ صىل الل عليه وسلم ملعاذ ريض الل عنه ملا بعثه إىل ايلمن ) دح
دوا اهلَل تعاىل ْن أوَل ما تدعوهم إىل أن يحوَحِّ  .2(الكتاِب ، فلَْيكح

وتوحيد الل جلَّ وعال توحيده ِف وجوده، وأنه جل وعال موجود، وأنه هو األول واآلخر 
والظاهر وابلاطن، األول اذلي ليس قبله يشء، وهو اآلخر اذلي ليس بعده يشء، فليس 

 بتداء، وال آلخريته انتهاء.ألويلته ا

 وتوحيده ِف ربوبيته، فهو الرب اخلالق املالك املدبر الرازق، بيده لك يشء.

َو  لَيَْس }وتوحيده ِف أسمائه وصفاته هل األسماء احلسَن والصفات العىل  ء  َوهح َكِمْثلِِه ََشْ
ِميعح اْْلَِصريح  ىلْعَ يِف السَّ ، }11{الشورىالسَّ

َ
َو الَْعِزيزح َوهَلح الَْمَثلح اأْل ْرِض َوهح

َ
َماَواِت َواأْل

َِكيمح  َما فَاْعبحْدهح َواْصَطِِبْ لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعلَمح ، }27{الروماحلْ ْرِض َوَما بَيَْنهح
َ
َماَواِت َواأْل َربُّ السَّ

ْمَثاَل ، }65{مريمهَلح َسِميًّا
َ
ِ اأْل بحوا َّلِلَّ حَ ، )74{انلحلفَاَل ترَْضِ

َ
ح أ َو اَّللَّ  .1(اإلخالصد  قحْل هح

وتوحيده ِف ألوهيته أي عبادته بأن ال نَشك به شيئا، وهذا هو أصل اتلوحيد وركزيته، 
ْم َمْن َخلََق ملاذا؟ ألن هذه يقرَّ بها املَشكون، املَشكون يعرتفون بوجود الل } ْْلَهح

َ
َولَِِئْ َسأ

ح  ولحنَّ اَّللَّ ْرَض يَلَقح
َ
َماَواِت َواأْل ْم ِمَن بربوبية الل }، ويعرتفون 25{قمانالسَّ قحْل َمْن يَْرزحقحكح

ِْرجح الَْميِّ  ِْرجح اْلََحَّ ِمَن الَْميِِّت َوَيح بَْصاَر َوَمْن َيح
َ
ْمَع َواأْل ْن َيْملِكح السَّ مَّ

َ
ْرِض أ

َ
َماءِ َواأْل َت السَّ

ح  حوَن اَّللَّ ول ْمَر فََسَيقح
َ
ن الل، إذن أقروا ، املَشكون يقولو31{يونسِمَن الََْحِّ َوَمْن يحَدبِّرح اأْل

 بربوبية الل عز وجل.

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
 [7372]صحيح البخاري  2
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ويقرون هل باألسماء أيضا لكن يَشكون ِف العبادة، ملا جاءت الرسل وقالوا: اعبدوا الل 
َجاب  وال تَشكوا به شيئا، قالوا }  ء  عح ا إِنَّ َهَذا لَََشْ ا َواِحد  َجَعَل اآْللَِهَة إِلَه 
َ
، قالوا: 5{صأ

ِجْئتََنا نِلَْعبحدَ }
َ
حوا أ نَاقَال َ وَْحَدهح َونََذَر َما اَكَن َيْعبحدح آبَاؤح ِجْئتََنا ، قالوا }70{األعراف اَّللَّ

َ
حوا أ قَال

فَِكَنا َعْن آلَِهتَِنا
ْ
، هؤالء املَشكون هل اكنوا يقولون: ال يوجد رب؟ ال، 22{األحقافِْلَأ

واملالك اكنوا يقولون بوجوده، هل اكنوا يقولون: الل عز وجل ليس هو اخلالق والرازق 
واملدبر؟ ال، اكنوا يعرتفون بهذا، اكنوا يَشكون بالل يدعون غري الل، يذحبون لغري الل، 
ينذرون لغري الل، يستغيثون بغري الل، يتولكون ىلع غري الل، يعتقدون انلفع والرض لغري 

بية الل، ألجل هذا سموا مَشكني، أي أرشكوا ِف األلوهية، مع أنهم هلم نوع رشك بالربو
لكن أصل اتلوحيد اذلي ردوه هو العبادة، كونهم  كما هو معروف عند أهل العلم،

يدعون مع الل غري الل سبحانه وتعاىل، كونهم يعظمون غري الل، وهلذا اذلي استقر ِف 
رشيعة اإلسالم، أن لك وسيلة ولك سبب يؤدي إىل الَشك، فإنه مقطوع، يُسدَّ وهلذا انليب 

ما شاء اهللح وشئَت فقال رسولح اهللِ صىلَّ اهللح عليِه ملا قال الرجل ) صىل الل عليه وسلم
ا َّل بل ما شاَء اهللح وحَده"وسلََّم   .1("أجَعْلتين مع اهلل ندًّ

وملا مر املسلمون ىلع شجرة، واكن املَشكون هلم شجرة يتربكون بها ويعلقون عليها 
اجعل نلا ذات أنوط كما هلم ه وسلم )أسلحتهم ترباك، فقال املسلمون للنيب صىل الل علي

اهلل ، هذا كما قال قوم موىس:  ذات أنواط فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم سبحان
نن}اجعل نلا إهلا كما هلم آهلة نن( أو قال ){ اهلل أكِب إنها السَّ ، ونىه أن حيلف 2(السُّ

 بغري الل، فلك وسيلة تؤدي إىل الَشك يه حرام، ممنوعة.

الوسائل اليت تؤدي إىل الَشك أن يُبَن داخل املسجد قربا، أو أن يبَن املسجد  وهلذا من 
ىلع القرب، أو أن يبَن املسجد داخل املقربة، ألن انلاس قد يغلبهم اجلهل فيصريون 
يدعون صاحب القرب، ويعظمونه عوض أن يعتقدوا أن هذا صاحب القرب اعلم من 

رمحه الل، هذا يعتقده من اكن معايشا هل، لكن إذا  العلماء رمحه الل، أو ويل من األويلاء
                                                           

 : إسناده حسن[1/266]السلسلة الصحيحة  1
 : صحيح[2180]صحيح الترمذي  2
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مون علم ينقطع وينقص، وينقصماتوا وبدأ ال ، وينتَش اجلهل، يصري هؤالء انلاس يعظَّ
القرب، ولربما يصريون يعبدونه، وهلذا قال العلماء: ال جيتمع ِف رشيعة اإلسالم قرب 

 ومسجد أبدا.

 واتللبية تتضمن اتلوحيد، ومعَن اتلوحيد هو هذا،( لىبَّ باتلوحيد، فأهّل باْلوحيدفقوهل )
( اكن يليب صىل الل عليه وسلم فأهل باْلوحيدإفراد الل بما اختص به سبحانه وتعاىل، )

 يقول.

بليك من لىبَّ بمعَن أجاب والزتم، وقيل بليك يه بمعَن اإلجابة واالستجابة، وقيل يه 
، لىبَّ يليب بًلا وتلبية، فلبَّيك بمعَن اثلنية، ويه بمعَن اإلجابة بعد اإلجابة، تثنية لىبَّ 

مَّ َْلَّْيَك ) ( امهلل أصلها: يا الل فحذفت ايلاء وزيدت امليم ِف آخر اللكمة، َْلَّْيَك اللَّهح
مَّ َْلَّْيَك فصارت: امهلل، ) اء إبراهيم ( أي إجابة بعد إجابة، إجابة ألي يشء؟ نلدَْلَّْيَك اللَّهح

عليه السالم، فالل جل وعال قال إلبراهيم وأمره أن ينادي ِف انلاس ِف احلج فقال جل 
ِّ فَجٍّ َعِميٍق وعال } تنَِي ِمْن لكح

ْ
ِّ َضاِمٍر يَأ تحوَك رَِجاَّل  َوىلَعَ لكح

ْ
َجِّ يَأ ذِّْن يِف انلَّاِس بِاحلْ

َ
، 27{احلجوَأ

أين يصل الصوت، إذا ناديت ىلع اجلبل  الفج هو الطريق، عميق بعيد، فقال يا رب إىل
أين يصل الصوت، قال: عليك انلداء وعلينا أن نوصل هذا انلداء، فأذَّن إبراهيم باحلج 

ْن يِف انلَّاِس ِف انلاس، فوصل انلداء إىل آخر ادلنيا، هذا نداء إبراهيم عليه السالم } ذِّ
َ
وَأ

ِّ َضاِمرٍ  تحوَك رَِجاَّل  َوىلَعَ لكح
ْ
َجِّ يَأ ِّ فَجٍّ َعِميٍق بِاحلْ تنَِي ِمْن لكح

ْ
{ فهذا نداء إبراهيم عليه  يَأ

السالم، وعلينا بأمر الل جل وعال أن جنيب، فقولك بلَّيك إجابة ألذان إبراهيم عليه 
 السالم.

العبد بأمر، فما ىلع العبد إال أن يلزتم ويمتثل أمر وهذا يدل ىلع أن الل جل وعال إذا 
 سبحانه وتعاىل.األمر، وابلايق ىلع الل 
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إجابة بعد إجابة، وإجابة إْذ ال رشيك لك، وال ند لك، وال سيم لك، وال ُكفؤ لك، وال 
مثيل لك، ال رشيك لك، نكرة ِف سياق انليف، ال يوجد لل رشيك، ال ِف ملكه وال ِف 

ِيَن زََعْمتحْم ِمْن قال جل وعال }قضائه وقدره وال ِف خلقه وال ِف رزقه، كما  وا اذلَّ قحِل اْدعح
ٍك َوَما ْم فِيِهَما ِمْن رِشْ ْرِض َوَما لَهح

َ
َماَواِت َوََّل يِف اأْل ٍة يِف السَّ وَن ِمْثَقاَل َذرَّ ِ ََّل َيْملِكح وِن اَّللَّ  دح

َفاَعةح ِعْنَدهح إَِّلَّ لَِمنْ  ْم ِمْن َظِهرٍي * َوََّل َتْنَفعح الشَّ ِذَن هَلح هَلح ِمْنهح
َ
، يعين أنتم ادعوا 23-22{سبأ أ

أقول كفار قريش، لكن حىت ، يدعون القبور يدعون املوىتمن شئتم، كفار قريش اكنوا 
وِن انلاس ايلوم يدعون املوىت، يأيت إىل الرضيح ويدعو، } ِيَن زََعْمتحْم ِمْن دح وا اذلَّ قحِل اْدعح

ٍة يِف  وَن ِمْثَقاَل َذرَّ ِ ََّل َيْملِكح ْرِض  اَّللَّ
َ
َماَواِت َوََّل يِف اأْل { هذا اذلي تدعوه ميت ال يملك السَّ

ٍك شيئا، فكيف تدعوه؟ هو ال يملك شيئا } ْم فِيِهَما ِمْن رِشْ { ليس هلؤالء ال ِف َوَما لَهح
َوَما هَلح السماء وال ِف األرض من مشاركة مع الل، إذن هم ال يملكون وال يشاركون، }

ْم ِمْن َظِهريٍ  س لل من هؤالء اذلين تدعونهم من ظهري معني، فهم ال يملكون { ليِمْنهح
شيئا، وال يشاركون الل ِف يشء، وليست هلم إاعنة لل عز وجل، ما هل منهم من ظهري، 

ِذَن هَلح فهو قادر ىلع لك يشء، }
َ
َفاَعةح ِعْنَدهح إَِّلَّ لَِمْن أ يشفعون عند  { وأيضا الَوََّل َتْنَفعح الشَّ

 ذن من الل هذا اذلي ال يملكه أحدهم.الل إال بعد إ

يقول العلماء: أنت إذا أردت أن تصل إىل أمري أو ملك أو سلطان أو صاحب منصب،  
إما أن تكون تملك كما يملك، فتستطيع أن تصل إيله، أو أن تكون تشاركه، 

فتستطيع أن تصل إيله، أو تمد هل يد العون، فتستطيع أن تصل إيله، أو أنك تعرف 
بينك وبينه، فهذه الواسطة تشفع لك عنده، هذه األربعة مع انلاس توجد، لكن  واسطة

مع الل جل وعال ال توجد، فال أحد يملك معه، وال أحد يشاركه ِف ملكه، وال أحد 
 يعينه، وال أحد يشفع عنده إال بإذن الل جل وعال، فكيف تدعون هؤالء؟

ج فيه معان عظيمة للتوحيد، ومنها اتللبية، اليت يه ( واحلَْلَّْيَك ََّل رَشِيَك لََك َْلَّْيَك ) 
إجابة بعد إجابة، يعين لك أمر يأيت من عند الل عز وجل فإنك تليبَّ وجتيب، بصدق 
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وإخالص واستسالم ألمر الل عز وجل، من غري استهتار أو استخفاف، أو استهزاء بأمر 
 الل جل وعال.

ح )أنّ ( بالكرس، وتُروى )إن) ح بالكرس، بعض العلماء رجَّ ( إن( بالفتح، بعض العلماء رجَّ
( أوسع إنّ (، وبعضهم قال: هما بمعَن واحد، والصحيح أن )أنوبعض العلماء رجح )

ْليك، إن لك ْليك امهلل ْليك، ْليك َّل رشيك معَن، ألننا إذا قلنا بالكرس فاملعَن )
ْليك امهلل ْليك، ( فاملراد )أن احلمد( مطلقا، أما بالفتح )لك وامللك احلمد وانلعمة

( ألن احلمد لك، يعين تلبية بسبب ْليك َّل رشيك ْليك، إن احلمد وانلعمة لك وامللك
لَْك أن احلمد لك، لكن بالكرس ) َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوالْمح ( ليست اتللبية ألجل أن إِنَّ احلْ

( بالكرس استئناف، إناحلمد وانلعمة وامللك لك مطلقا، فيكون ) احلمد لك ال، وإنما
 (.أنويكون املعَن أوسع من )

َْمدَ ) ( احلمد لل، ذكر الل ملا هو هل أهل تعظيما، واعرتافا بنعمته سبحانه وتعاىل، إِنَّ احلْ
 ليس احلمد هو اثلناء، احلمد غري اثلناء، ألن انليب صىل الل عليه وسلم اكن إذا خطب

ِف انلاس، كما جاء ِف حديث جابر وعن اعئشة وغريهما يقولون إذا وصفوا خطبة انليب 
الةَ بيين وبنَي (، ويف احلديث )فحمد اهلل وأثىن عليهصىل الل عليه وسلم ) قسمتح الصَّ

:فإذا قاَل  سأَل،ولعبدي ما  نصفنِي،عبدي  َْمدح  العبدح ِ َربِّ  }احلْ  قاَل اهللح  اْلَعالَِمنَي{،َّلِلَّ
أثىن يلعَّ عبدي، وإذا  تعاىل:قاَل اهللح  الرَِّحيِم{. }الرَّْْحَنِ  قاَل:وإذا  عبدي.ْحدين  تعاىل:

يِن{.يَْوِم  }َمالِِك قاَل  {.َنْعبحدح َوإِيَّاَك  }إِيَّاكَ  قاَل:جمَّدين عبدي، فإذا  قاَل: ادلِّ  قاَل: نَْسَتِعنيح
أثىن يلع (، ثم ذكر )ْحدين عبديألول )، فإذن ا1(هذا بيين وبنَي عبدي ولعبدي ما سأَل 

 (، فاثلناء غري احلمد.عبدي

                                                           
 [395]صحيح مسلم  1
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اثلناء من اثلين وهو العطف ورد اليشء ىلع أصله، فاملراد باثلناء تكرار احلمد، 
وتكرار اذلكر واتلعظيم، أما احلمد فهو ذكره جل وعال باتلعظيم واالعرتاف بنعمته 

ِ َربِّ مخس سور }سبحانه وتعاىل، وهلذا جاء احلمد مفتتحا به  َْمدح َّلِلَّ احلْ
، كونه رب العاملني، من أفعاهل أنه يريب مجيع العاملني تربية اعمة 1{الفاحتةالَْعالَِمنيَ 

ِي وخاصة، فهذا تعظيم هل، ذكره بما هو هل أهل تعظيم، ويف سورة األنعام } ِ اذلَّ َْمدح َّلِلَّ احلْ
ْرَض وََجَعَل الظُّ 

َ
َماَواِت َواأْل ِي ، والكهف }1{األنعام لحَماِت َوانلُّورَ َخلََق السَّ ِ اذلَّ َْمدح َّلِلَّ احلْ

نَْزَل ىلَعَ َعْبِدهِ الِْكَتاَب 
َ
ِي هَلح َما يِف ، محٌد ىلع نعمة، وسبأ }1{الكهفأ ِ اذلَّ َْمدح َّلِلَّ احلْ

 َ
ْ
َِكيمح اخل َو احلْ َْمدح يِف اآْلِخَرةِ َوهح ْرِض َوهَلح احلْ

َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل ، محٌد أيضا ىلع 1{سبأبرِيح السَّ

ْرِض أفعاهل سبحانه وتعاىل، وفاطر }
َ
َماَواِت َواأْل ِ فَاِطِر السَّ َْمدح َّلِلَّ ،محٌد ىلع فعله 1{فاطراحلْ

 وهو فعل عظيم.

( واثلناء هو تكرار احلمد، واملدح واتلبجيل، إن احلمدواعرتافا بنعمته سبحانه وتعاىل ) 
وَها إِنْ وَ }( انلَّعم لكها لل، وانلعمة) ْصح ِ ََّل حتح وا نِْعَمَت اَّللَّ دُّ ْم ِمْن ، }24{إبراهيمَتعح َوَما بِكح

ونَ  رح
َ
ُّ فَإيَِلِْه جَتْأ مح الرضُّ كح ِ ثحمَّ إَِذا َمسَّ ، فإذا مس اإلنساَن الرض إىل 53{انلحلنِْعَمٍة فَِمَن اَّللَّ

ْم ثحمَّ إَِذا أين يلتجئ؟ إىل الل تعاىل، فإذا كشف عنه الظر يَشك به } َّ َعْنكح َكَشَف الرضُّ
ونَ  حَْشِكح ْم بَِربِِّهْم ي ِ ََّل ، هذا فعل كفار قريش، }54{انلحلإَِذا فَِريق  ِمْنكح وا نِْعَمَت اَّللَّ دُّ َتعح

وَها ْصح ِ ، }24{إبراهيمحتح ْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اَّللَّ { يقول جلَّ وعال ِف سورة انلحل، َوَما بِكح
ونَ لل }يذكرهم أن انلعم لكها من عند ا رح

َ
ُّ فَإيَِلِْه جَتْأ مح الرضُّ كح { إذا مسكم رض ثحمَّ إَِذا َمسَّ

ينَ ترجعون إىل الل، } ْلِِصنَي هَلح ادلِّ َ خمح لِْك َدَعوحا اَّللَّ { فإذا ضاقت عليهم فَإَِذا َركِبحوا يِف الْفح
لِْك دَ ادلنيا يرجعون إىل الل، خيلصون لل ادلاعء، } ْلِِصنَي هَلح فَإَِذا َركِبحوا يِف الْفح َ خمح َعوحا اَّللَّ

ونَ  كح حَْشِ ْم ي ْم إىَِل الَِْبِّ إَِذا هح ا ََنَّاهح يَن فَلَمَّ ، فإذا كشف الرض عنكم، ملا 65{العنكبوتادلِّ
ونَ يزول الرض } كح حَْشِ ْم بَِربِِّهْم ي ْم إَِذا َفِريق  ِمْنكح َّ َعْنكح ، 54{انلحلثحمَّ إَِذا َكَشَف الرضُّ

 وإىل الَشك، هذا حال املَشكني.يرجعون إىل الكفر 
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ونَ قال } رح
َ
ُّ فَإيَِلِْه جَتْأ مح الرضُّ كح ، يعين تدعونه وحده، لكن إذا زال 53{انلحلثحمَّ إَِذا َمسَّ

الرض رجعتم إىل الَشك، جعل الَشك مقابال دلاعئهم، يعين الَشك هاهنا يدعون غريه، 
 ماذا يفعل؟ يذهب عند ويعبدون غريه، انظر إىل حال أهل زماننا إذا أصابه الرض

اف أو سيده يوسف، أو سيده عبد القادر، أو سيده بومدين، أو  املشعوذ واملشعوذة، أو العرَّ
سيده اهلواري، األسياد كرث رشقا وغربا وجنوبا وشماال، وخاصة جنوبا فيه أصل أصيل 

 هلذه ادلعوة ابلاطلة املنافية حلقيقة اإلسالم.

سبحانه وتعاىل بل يدعون صاحب القرب، ملاذا ال يدعون إذا مسهم الرض ال يدعون الل  
اِع إَِذا الل جل وعال، وهو القائل }  ِجيبح َدْعَوةَ ادلَّ

ح
لََك ِعَباِدي َعينِّ فَإيِنِّ قَِريب  أ

َ
َوإَِذا َسأ

ِيَن يَْسَتْكِِبح ، وقال }186{ابلقرةَداَعنِ  ْم إِنَّ اذلَّ ْسَتِجْب لَكح
َ
وِن أ مح اْدعح وَن َعْن َوقَاَل َربُّكح

لحوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ  اكن  ، صاغرين ذيللني، فانظر إىل الفرق بني ما60{اغفرِعَباَديِت َسَيْدخح
، وما عليه هؤالء انلاس ِف هذا الزمن، مع أنهم يقولون: ال هلإ إال الل، أوئلكعليه 

َ ََّل ويصلون وحيجون ويصومون ويزكون، لكن الَشك ال يغفره الل جل وعال، }إِنَّ  اَّللَّ
وَن َذلَِك لَِمْن يََشاءح  َك بِِه َويَْغِفرح َما دح حَْشَ ْن ي

َ
 .48{النساءَيْغِفرح أ

 الل جل وعال باإلرشاك، وهلذا قال ابن مسعود ريض الل فليحذر املسلم من أن يلىق
الكذب كبرية  1(ألن أحلَف باهللِ اكذب ا أحبُّ إِّل من أن أحلَف بغريِه وأنا صادق  عنه )

اب  ، يعذب عليها ِف انلار، قال ) ي رأيَته يشقُّ ِشدقحه فَكذَّ لنِي أتياين ، قاَّل اذلَّ رأيتح رَجح
مَ  ، يعين ُذكر عليه وعيد شديد، فهو كبرية 2(لح عنهح حىتَّ تبلَغ اآلفاَق يَكِذبح بالكِذبَِة حتح

أفضل من أن حيلف بغري الل صادقا، ألن  -كبرية-من الكبائر، فلو حيلف بالل اكذبا 
 احللف بغري الل رشك، وهو أعظم من الكبرية.

من ذاك،  أعماال يقوم بها غريه، وال يعلم أنه أشد إثما يستشنعوهلذا بعض انلاس قد 
 ملاذا؟ ألنه حيلف بغري الل: وراسك، وراس بابا ... الخ، فليتنبه املسلم هلذا.

                                                           
 : صحيح موقوف[2953]صحيح الترغيب  1
 [6096]صحيح البخاري  2
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َماَواِت ( أيضا امللك لل عز وجل }إن احلمد وانلعمة لك وامللك) لْكح السَّ ِ مح َوَّلِلَّ
ْرِض 

َ
ْرِض ، }42{انلورَواأْل

َ
َماَواِت َواأْل لْكح السَّ َ هَلح مح مَّ ، }116{اتلوبةإِنَّ اَّللَّ

َ
ْمَع أ ْن َيْملِكح السَّ

بَْصارَ 
َ
 .31{يونسَواأْل

ْليك امهلل ْليك، ْليك َّل رشيك لك ال يوجد لك رشيك، كفار قريش اكنوا يقولون )
ا ينغلق اإلنسانْليك، إَّل رشيك هو لك تملكه وما ملك ، وُيرضب ( انظر إىل السفه، لمَّ

ْليك معاند، وال يقبل احلق ويردَّه، وال يسمع للحق، )، ملاذا؟ ألنه بينه وبن احلق حجاب
( يعين هذا الَشيك يملك، تملكه وما ملك( رشيك واحد )َّل رشيك لك إَّل رشيك

لكن الل يملك الَشيك ومملواكته، فإذن ملاذا تدعونه؟ أتدعون اململوك أو املالك؟ من 
 اذلي يُدىع؟ املالك، وال يُدىع اململوك.

إشارة إىل أنواع من اتللبية، اكن يلبيها الصحابة، حبرضة انليب صىل الل عليه وسلم، وقد 
سمعها انليب صىل الل عليه وسلم وأقرهم عليها، لم يمنعهم، قال ِف رواية البن اجلارود 

( وزاد وانلاس يزيدونخرى البن اجلارود وأمحد )( وزيادة أفلىب انلاسوابليهيق وأمحد )
(، ذا املعارج صاحب ْليك ذا املعارج، ْليك ذا الفواضلأبو داود وابليهيق وأمحد )

وحح إيَِلِْه املعارج، يعرج إيله كثري من األشياء، تعرج إيله املالئكة } جح الَْماَلئَِكةح َوالرُّ َتْعرح
ْلَف َسَنةٍ يِف يَْوٍم اَكَن ِمْقَدارحهح مَخِْسنيَ 

َ
يِّبح َواْلَعَملح ، } 4{املعارج أ إيَِلِْه يَْصَعدح الْلَكِمح الطَّ

هح  الِحح يَْرَفعح َماءِ َوَما ، }10{فاطرالصَّ جح ِمْنَها َوَما يََْنِلح ِمَن السَّ ْرِض َوَما ََيْرح
َ
َيْعلَمح َما يَلِجح يِف اأْل

جح فِيَها  ، صاحب املعارج.2{سبأَيْعرح

ِ يحْؤتِيِه ( صاحب الفضل، الفضل من الل جل وعال }ضلْليك ذا الفواو) َذلَِك فَْضلح اَّللَّ
نفسه من احلسد، أن يستقر معَن هذه  ة، احلاسد من أسباب مداوا4{اجلمعةَمْن يََشاءح 

ح ذحو الَْفْضِل الَْعِظيمِ اآلية ِف ذهنه، } ِ يحْؤتِيِه َمْن يََشاءح َواَّللَّ نسان: {، ال يقول إَذلَِك فَْضلح اَّللَّ
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إنين لست من احلاسدين، أو ممن حيسد، قلَّ من ينجو، هلذا من الالكم اذلهيب لشيخ 
يقال: ما خال جسد من حسد لكن الكريم َيفيه، واللئيم اإلسالم ابن تيمية أنه قال )

وأن -، وهلذا من ادلواء اذلي يداوي به اإلنسان نفسه من احلسد أن يقول 1(يبديه
ح ذحو الَْفْضِل الَْعِظيمِ }قول الل جل وعال  -يتمعن ِ يحْؤتِيِه َمْن يََشاءح َواَّللَّ {، َذلَِك فَْضلح اَّللَّ

 كما جاء ِف احلديث.

( واكنوا يقولون ْليك هلإ احلقومما جاء أيضا من الزيادات ِف اتللبية أنه اكن يُلىبَّ أيضا )
(، ومما صح أيضا عن أيب هريرة ريض إيلك والعمل( أو )ْليك وسعديك واخلري يف يديك)

 ( رواه النسايئ وغريه.ْليك هلإ احلقالل أنه اكن يقول )

اختلف أهل العلم هل يزاد ىلع تلبية رسول الل صىل الل عليه وسلم أو ال يزاد؟ فأكرث 
والشافيع يرون االكتفاء بتلبية رسول الل صىل الل عليه وسلم، وجاء  أهل العلم كمالك

، ونقل 2(انتِه إيلها فإنها تلبيةح رسوِل اهللِ صىلَّ اهللح عليِه وسلَّمَ عن ابن عباس أنه قال )
 .عن أيب هريرة ريض الل عنه أنه اكن يزيد ِف تلبيته

وانليب صىل الل عليه وسلم  شك أن كون الصحابة اكنوا يلبون بهذه اتللبية، وال 
(، ْليك ذا الفواضل(، )ْليك ذا املعارجيسمعهم ويقرَّهم أن ذلك جائز، فيجوز أن يزيد )

 (.ْليك وسعديك واخلري يف يديك والرغباء إيلك والعمل(، )ْليك هلإ احلق)

( تتابع بليك، بليك بمعَن سعديك( لكمة )ْليك وسعديك( أنت احلق )ْليك هلإ احلق)
( أي بيده واخلري يف يديكة، وال يقال: سعديك لوحدها بل يه الصقة معها، )اإلجاب

(، إيلك والعمل( من الرغبة إنما الرغبة فيما عند الل جل وعال، )والرغباءامللك، )
َرْيَاِت والرغبة تكون لل عز وجل، كما قال تبارك وتعاىل } وَن يِف اخلْ حَسارِعح ْم اَكنحوا ي إِنَّهح

وَنَنا  ( أيضا لل عز وجل إشارة إىل اإلخالص.والعمل، )90{األنبياءرََغب ا َوَرَهب ا َويَْدعح
                                                           

 [10/125]مجموع الفتاوى  1
 ، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح[4/130]مسند اإلمام أحمد  2
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ح َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيِهْم َشيْئ ا ِمْنهح )   ِ َصىلَّ اَّللَّ ولح اَّللَّ ( قول جابر هذا يدل ىلع أنه فَلَْم يَرحدَّ َرسح
تلبية رسول الل صىل الل أقرهم ىلع هذه الزيادة، فإذا قاهلا جاز، واألفضل االقتصار ىلع 

عليه وسلم، ألنه لم يزد شيئا، وإن اكن سمعهم يزيدون، وسكت عنهم فأقرهم، دل ىلع 
جواز الزيادة، لكن فعله صىل الل عليه وسلم لم يزد شيئا، فمن زاد جاز، ومن اقترص 

 ىلع تلبيته صىل الل عليه وسلم، فذاك األفضل وهو قول مالك رمحه الل تعاىل.

 يعين داوم فيها فلم يزد عليها ولم ينقص.

ال ق(، وزاد ابلخاري )وحنن نقول ْليك امهلل ْليك باحلجِف زيادة ملسلم، وابن ماجة )
( أي أن الصحابة هؤالء بلَّوا باحلج، لكن منهم من لىبَّ بالعمرة جابر: ْليك امهلل باحلج

نْصخ ومنهم من لىب باحلج، ومنهم من لىب باحلج والعمرة وساق اهلدي، وزاد مسلم )
( أي أنهم يرفعون صوتهم باتللبية، وهذه يه السنَّة، وهلذا قال صىل الل عليه ِصاخا

اتللبية، وأما اثلج فكرثة ، أما العج فرفع الصوت ب1( الَعجُّ واثلَّجُّ أفضلح احلجِّ وسلم ) 
وا2ادلماء ا حجَّ لم يصل الصحابة اْلطحاء حىت اكنت قد حّبت : ، وقيل عن الصحابة لمَّ

 من شدة رفع الصوت باتللبية. ،أصواتهم

ؤار كأين أنظر إىل موىس وهو نازل إىل اثلنية هل جوقال انليب صىل الل عليه وسلم )
ْليك امهلل ، يعين يرفع صوته باتللبية، فالسنة اجلهر، وأن جيهر فريفع صوته )3( باْللبية

بهذا  ر( جيهْليك، ْليك َّل رشيك لك ْليك، إن احلمد وانلعمة لك وامللك َّل رشيك لك
 ويرفع صوته، إذا تعب توقَّف وهكذا.

                                                           
 : حسن لشواهده[1500]السلسلة الصحيحة  1
الثجُّ فنحُر  بلفظ )أفضُل الحّجِ العجُّ والثجُّ فأما العجُّ فالتلبيةُ ، وأما 3/178]ورد شرح العج والثج في المرفوع، ففي إتحاف الخيرة 2

 اإلبِِل( قال البوصيري: له شاهد[
 [166]صحيح مسلم  3
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ن ولربما خيرج من لكن اغلب انلاس اآلن عن هذا معرضون، عن هذا اغفلون، ال يلبَّو
ة فقط، وربما ال يليب أصال،  املدينة إىل مكة وال يليبَّ وال مرة!، يقول: بليك امهلل حجَّ

ولربما ال يليب حىت يصل إىل مكة، وعند مالك ِف مشهور املذهب إذا ترك اتللبية مطلقا 
الزمان  فوَّت واجبا فيلزمه ادلم، وقيل ببطالن احلج!، أيضا إذا أهلَّ ثم لم يلبِّ حىت طال

مثل ما يُفعل اآلن يأيت إىل ذي احلليفة: بليك امهلل حجة، ثم يسكت حىت يصل ملكة 
فيبدأ يليب، هذا ال ينبيغ، أما إذا لىبَّ وسكت، ولىبَّ وسكت، فهذا ال إشاكل فيه، فلينبته 

 املسلم هلذا.

حلج، (، وهذا اذلي ينبيغ أن تُبح فيه األصوات، ما فيه نفع، اتللبية ِف انْصخ ِصاخا)
ليس كما يفعل اآلن الشباب اتلائه ِف هذا الوقت والل املستعان، يبح صوته ِف امللعب، 

( ال يقدر ىلع قوهلا، أسأل الل نلا وهلم اهلل أكِبيرفع صوته حىت يبح، ولربما أىت يلصيل )
 اهلداية.

َجَّ قال ) أي هؤالء نووا احلج (، مفردا( زاد ابلخاري ومسلم والطحاوي )لَْسَنا َنْنوِي إَِّلَّ احلْ
(، لسنا نعرف العمرة(، ويف رواية ابن اجلارود )َّل خنلطه بعمرةباإلفراد، وزاد ابن ماجة )

-( أهللنا أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلمويف رواية أخرى البن سعد ِف الطبقات )
( خالصا باحلج خالصا ليس معه غريه) -يعين حنن أصحاب انليب صىل الل عليه وسلم

(، ويف رواية أخرى ملسلم وأيب نعيم ِف ْليك امهلل حجةه، يعين قال أكرثهم )وحد
( بمعَن وأقبلت اعئشة بعمرة حىت إذا اكنت برسف عركتاملستخرج قال جابر )

 حاضت.

(، اكن املعروف عند أهل اجلاهلية أن أشهر احلج ال لسنا نعرف العمرةِف هذه الزيادة )
عمرة ِف أشهر احلج تعد من أفجر الفجور، فإذا دخلت يرون أن ال يعتمرون فيها، واكنوا

ثَر، وانسلََخ أشهر احلج فال عمرة حىت يدخل صفر، ويقولون )
َ
بَر، وَعفا األ  ادَلّ

َ
إذا بَرَأ

ْمَرةح لَِمِن اعَتَمر إذا عفا األثر أي آثار احلجيج يأتون ثم يذهبون  1(َصَفر؛ َحلَِّت العح
                                                           

 ]رواه الشيخان[. 1
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موسم احلج ِف اجلاهلية قد يطيل بمكة، يبىق فتذهب آثرهم، هناك من بعد أن يؤدي 
يكمل ذا احلجة وربما يبىق املحرم فريجع، فتبىق آثار رجوعه، إذا دخل صفر عفا األثر، 

بر)  انسلخ( ادلابة اجلمل، ألنه يصاب بأثر بعد احلج من اذلهاب والرجوع، و)برأ ادلَّ
العمرة ِف فرتة احلج  (، فاكنوا يرون أنحلت العمرة ملن اعتمر(، دخل شهر صفر )صفر

ْمَرةَ لمن أفجر الفجور، وهلذا قال ) ( وهذه أول حجة حجها الصحابة، مع ْسَنا َنْعرِفح الْعح
انليب صىل الل عليه وسلم وال يعرفون مَشوعية العمرة ِف أشهر احلج، فعلَّمهم انليب 

 صىل الل عليه وسلم بعد ذلك املَشوعية.

( هذا ِف أول األمر قبل أن يعلَّمهم العمرة نا نعرفلسِف رواية ابن اجلارود )إذن قال 
انليب صىل الل عليه وسلم العمرة ِف احلج، وإال بعد ذلك علمهم انليب صىل الل عليه 

خرجنا مع انليب صىل اهلل وسلم، فقد جاء ِف حديث اعئشة ِف الصحيحني أنها قالت )
حبج وعمرة فليفعل، ومن عليه وسلم اعم حجة الوداع فقال: من أراد منكم أن يهل 

رواه ابلخاري ومسلم 1 (وكنت ممن أهل بعمرة(، قالت اعئشة )أراد أن يهل بعمرة فليهل
 ولفظه ملسلم

( موضع قرب اتلنعيم، يبعد عن مكة حنو عَشة أميال، حىت إذا اكنت اعئشة برسفقال )
اعئشة، قبل أن تصل إيله  وقيل أقل وقيل أكرث، قريب من اتلنعيم، واآلن يسمونه مسجد

ت ريض الل عنها، واكنت قد بلَّت بعمرة، دخل انليب صىل الل عليها فإذا يه تبيك حاض
افعِّل ما يفعل احلاج بالك؟ أنفسِت؟ أي هل أصابك احليض؟ قالت: نعم قال هلا ) قال: ما

ا، قالت ، يه أهلت بالعمرة كما جاء ِف الرواية اليت ذكرناه2(غري أَّّل تطويف وَّل تصِّل
( كما عند مسلم وأيب نعيم ِف أقبلت اعئشة بعمرة(، و)وكنت ممن أهل بعمرة)

(، يعين قلبت افعِّل ما يفعل احلاجاملستخرج، فقال هلا انليب صىل الل عليه وسلم )
عمرتها إىل حج، وهذه األشياء اليت اختصَّ بها احلج، قد تُقلب انلية، فقلبت عمرتها إىل 

ا أنهت احلج  يا رسول اهلل أيرجع انلاس حبج وعمرة وأرجع أنا حبج قالت )حج، ولمَّ
                                                           

 ]نحوه في الصحيحين[ 1
 ]نحوه في الصحيحين[ 2
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حىت إذا اكنت برسف ؟( فأمر أخاها عبد الرمحن أن يعمرها من اتلنعيم، إذن )فقط
 ( بمعَن حاضت.عركت

 هذه أيضا رواية ملسلم كذلك.

هنا دخلوا مكة، مىت تتوقف اتللبية، هو يليبَّ اآلن مىت يتوقف عن اتللبية؟ ِف اتللبية 
 خالف بني أهل العلم مىت يتوقف عنها:

 = فعند الشافيع، يتوقف عن اتللبية إذا رشع ِف الطواف.1
 = ويف رواية عند أمحد إذا استلم الركن.2

 مالك تفصيل: = وعند3
 من امليقات يتوقف إذا رأى بيوت مكة. أ= إذا جاء حمرما

فاعتمر  إنهم يعتمرونب= أما إذا اكن إحرامه ليس من امليقات، مثل أهل مكة ىلع قول 
 من اتلنعيم يتوقف عند استالم الركن.

 ج= وإن اكن إحرامه دون امليقات فإذا دخل احلََرم وليس إذا رأى بيوت مكة.

اتللبية إذا رأى بيوت مكة، ألثر ابن عمر أنه  أن املحرم يتوقف عن واألقوى واهلل أعلم
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه اكن يليب فإذا رأى بيوت مكة توقف عن اتللبية، ويقول: 

اكن صىل اهلل عليه وسلم إذا رأى عروش مكة توقف عن ، ويف رواية: وسلم يفعل ذلك
وت مكة توقف ، ومعَن عروش مكة أي بيوت مكة، فإذا دخل احلرم ورأى بياْللبية

 عن اتللبية هذا هو األقوى.

أما ما نقل عن ابن عباس أنه إذا رشع ِف الطواف، فهذا األثر مرفواع ال يصح، وما روى 
ىلع أنه إذا استلم احلجر األسود يتوقف عن اتللبية وهو حديث عبد الل بن عمرو، 
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، فإذا كذلك ضعيف وال يثبت، واذلي ثبت هو حديث ابن عمر عند ابلخاري وغريه
 دخل مكة توقف عن اتللبية إذا رأى بيوت مكة، ويَشع ويدخل للطواف.

 والل أعلم.
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 .بدعة ضاللة، ولك ضاللة ِف انلار األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

لسنا ننوي إَّل احلج لسنا نعرف العمرة، حىت كنا انتهينا عند قول جابر ريض الل عنه )
( أي مع انليب صىل الل عليه وسلم، يعين دخلوا مكة، فتوجهوا إىل إذا أتينا اْليت معه

ابليت، جاء ِف رواية ملسلم، ويه عند أيب نُعيم ِف املستخرج، وأيب داود، والنسايئ، وابن 
مام أمحد، زاد هؤالء لكَّهم ماجة، والطحاوي، والطياليس، وابن سعد، وابليهيق، واإل

(، مىت خرجوا؟ ألربع أو مخس يلال بقني من ذي صبح رابعة مضت من ذي احلجة)
القعدة، أي اخلامس والعَشين أو السادس والعَشين، وإن اكنوا خرجوا من املدينة، 

دخلوا مكة صبح رابعة مضت من ذي احلجة، يعين صباح ايلوم الرابع، فاكن سفرهم من 
  مكة ِف تسعة أيام.املدينة إىل

(، يعين دخل وقت الضىح واكن قد ارتفع، دخلنا مكة عند ارتفاع الضىحويف رواية )
( يعين قد تقدم وقت الضىح، هذا أيضا جاء ِف رواية، هذه عند ارتفاع الضىح)

الزيادات أشار إيلها الشيخ األبلاين، ِف صفة حجة انليب صىل الل عليه وسلم كما رواها 
 جابر.

فأىت انليب صىل اهلل عليه وسلم باب كذلك ابن خزيمة واحلاكم، وابليهيق ) وزاد
( أبرَك راحلته ثم دخل املسجد، إذن أناخ(، )املسجد فأناخ راحلته ثم دخل املسجد

 طاف عليه الصالة والسالم ماشيا، هذه الزيادة رواها ابن خزيمة واحلاكم وابليهيق.
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ْكَن فََرمَ )  اَمَعهح اْسَتلََم الرُّ ْرَبع 
َ
( زاد اإلمام أمحد وابن اجلارود ِف رواية َل ثاََلث ا َوَمََش أ

( إذن الركن هو احلجر األسود، وزاد مسلم من طريق آخر، والنسايئ، احلجر األسودهلما )
( مىض عن يمني احلجر األسود، يعين إذا اكن ثم مىض عن يمينهوابن اجلارود، وابليهيق )

 إذن جيعل ابليت عن يساره. هذا احلجر األسود يمينه هذا،

، ويزنل ألداء املناسك، يدخل املسجد جلوئهأول ما يأيت مكة يضع حقائبه ِف ماكن 
بسم اهلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل امهلل افتح ِل بيمينه، ويقول ادلاعء املعروف )

يطان أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الش، أو )1(أبواب رْحتك
، ويدخل مقدما رجله ايلمَن كما جاء ِف احلديث اذلي رواه أبو داود وغريه وهو 2(الرجيم

 حديث صحيح، فيتوجه مبارشة إىل ابليت فيأيت احلجر األسود فيستلمه.

قبل أن يستلم احلجر األسود يضطبع، واالضطباع هو أن يكشف كتفه األيمن، يعين  
ا لبس اإلحرام سرت أسفل ابلدن، و وضع الرداء فوق بدنه، سرت به أىلع بدنه، إذا دخل لمَّ

مكة أو ما يريد أن يستلم احلجر قبل االستالم يضطبع، بأن يكشف الكتف األيمن، 
عمرة القضية ها هنا لم يُذكر وإنما ُذكر ِف صفة عمرة انليب صىل الل عليه وسلم، ويه 

، إذا أتوا مكة أن يضطبعوا ، وفيها أن انليب صىل الل عليه وسلم أمر الصحابأو القضاء
إن انليب صىل اهلل بأن يكشفوا الكتف األيمن، وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: 

هذا الفعل سنة عند مجهور ، فظلَّت هذه سنة، وعليه وسلم فعله، فيه سنة نبيكم
 .العلماء

إال املالكية، كشف الكتف األيمن عند املالكية مكروه، كرهه مالك وتبعه ىلع ذلك  
املالكية أيضا إال بعضا منهم كسند، ونقله ابن رشد ىلع أن االضطباع يعترب من سنن 

والصحيح أنه سنة، إذا جاء إىل احلجر األسود قبل أن يبدأ  اإلحرام أو من مستحباته،
 هذه سنة للرجال الشك وال ريب. الطواف يكشف الكتف األيمن،

                                                           
 [713]صحيح مسلم  1
 : صحيح[466]صحيح أبي داود  2
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ْكنَ )  ( معاملة انلاس مع الركن هلا أربع حاالت:اْسَتلََم الرُّ
= إن استطاع أن خيلص إيله، فيقبَّل ويضع وجهه، ويضع جبهته ويقبَّله، فهذه يه 1

السنة، يفعل ذلك إن استطاع، وهذا الفعل يعترب مَشواع وسنة عند مجهور العلماء، 
لم يبلغه ِف ذلك األثر فكرهه، والصحيح جوازه بل سنَّيته، ألن انليب خالفا ملالك، ألنه 

وهلل لقد علمت إنك حلجر َّل ترّض صىل الل عليه وسلم فعله، وعمر ريض الل عنه قال )
 ( هذا األول.وَّل تنفع، ولوَّل أين رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقّبلك ما قّبلتك

ْكنَ فال بأس أن يستلمه بيده، قال )= إذا لم يستطع أن ينتيه إيله 2 ( يستلمه اْسَتلََم الرُّ
بيده، ويقبلها، وهذا الفعل سنة عند مجهور العلماء حىت عند مالك، يستلم ويقبل يده، 
فقط عند املالكية يقيدون، يقولون: يقبَّل يده دون صوت القبلة، يعين إذا مسح وضع 

قبيل دون صوت، ِف الشوط األول دون أن حيدث صوتا، عند املالكية هذا املسح واتل
يعترب سنة، ِف األشواط األخرى يعترب مستحبا، والسنة أرفع قوة من املستحب، هذا 

 .املقصود

= إذا لم يستطع أن يستلم الركن أو أن يصل إيله بيده يلقبلها، فليستلمه بأي يشء، 3
ه بذاك قبَّله، وهذا بعصا، بمحجن، بسواك، بمظلته اليت يستظل بها، أو بعود .. وإذا استلم

 جاء أيضا ِف صحيح مسلم بطريق آخر، وعند أيب داود.

 = فإن لم يستطع هذا أشار بيده، وإذا أشار فال يقبَّلها.4

هذه أربعة أمور، وإذا وجد الزمحة عند احلجر األسود، فهل يدافع ويدفع ويضارب؟ ال، 
ر واحد خلف ينتظ-ولكن هل هل أن يسوي الطابور يلعلو ويقف حىت يصل دوره؟ 

؟ وهل يقف خلف اجلماعة ينتظر مىت خيرج شيئا فشيئا يفعل ذلكهل هل أن  -واحد
، جيوز أن يفعل هذادون أن يدافع أو أن يضارب حىت يصل إيله، هل هل أن يفعل ذلك؟ 

بل ثبت عن ابن عمر أنه اكن ال جياوز احلجر األسود حىت يستلمه، فيأيت ويقف ِف ادلور 
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رَيةنقول ا-ويف السرية  ْور ونقول السِّ حىت يصل دوره، وقبل أو يستلم ثم يذهب فهذا  -دلَّ
 ال بأس به، دون أن يدافع أو أن يُضارب.

لكن إذا َعِلم أنه ال جيد املضاربة، ألن اآلن صار الرضب وادلفع اذلي يرض، ولربما 
دة اإلنسان يقع ِف أحوال، ويف حاالت يعين إما أن يرضب يلنجو، وإما أن يموت، من ش

ان ِف الزمحة، يعين ال ترضبه ألنه يؤذيك، إنما ترضبه يك يبتعد عنك، ولربما يتوىف اإلنس
ويغىم عليه، وهلذا إذا رأى هذا الضغط جيتنب، أما إذا  عهذه الزمحة، أو يصيبه الرص

اكن ازدحاما يرى فيه أن انلاس يمشون، يستلمون ويذهبون، فهنا ال بأس بالسرية حىت 
ور.  يصل ادلَّ

رأة تطوف خلف الرجال، ال تداخل الرجال، فهذا ال يَشع وغري جائز، وإن اكن كثري وامل
من النسوة يتجاهلن وجيهلن مثل هذا، فزيامحن الرجال فيقع من االختالط الفاحش 

ماال يقبل وما ال يرضاه الل جل وعال، فعىل املرأة أن تكون كما كن نسوة انليب صىل 
 فن خلف الرجال، يبتعدن عن الرجال.الل عليه وسلم والصحابيات يط

(، إذن يضطبع، واالضطباع خاص بالرجال، يستلم ىلع الطرق األربع استلم الركنقال )
( يعين يكون ابليت عن يساره، إذا طاف وجعل ثم مىض عن يمينهاليت ذكرناها، قال )

 ابليت ىلع ايلمني يعين مىض عن يساره وليس عن يمينه ال يصح، وهذا قد يقع ألن
اإلنسان أحيانا ملا يزنل هناك، من شدة الزمحة وكرثة انلاس يفقد عقله، انلاس تطوف من 
هنا وهو يطوف من هناك، فإذا جعل الكعبة عن يمينه ما صح طوافه، الطواف أن جيعل 

 الكعبة عن يساره.

مل هو أرسع امليش، مع تقارب اخلطى، رَمَل يرُمُل َرمال، هو أرسع فََرَمَل قال ) ( الرَّ
امليش، امليش الرسيع لكن مع تقارب اخلطى، فيصري ِف كتفيه حركة كأنه جيري، 

( إذن هذا الرمل ِف األشواط اثلالثة األوىل، يعين: فرمل ثالثاويسىم اخلبب، قال )
(، لكن ِف رواية فرمل ثالثايضطبع، ثم يستلم ىلع الصفات األربع، ويرمل ثالثا، قال )
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(، بدأ منه إىل أن حىت اعد إيله( زيادة )اعد إيله ثالثا فرمل حىتعند اإلمام أمحد قال )
 يعود إيله احلجر األسود.

احلجر األسود إذا وصلت إيله قبلته أو استلمته بيدك، أو بيشء، ما فيه إشاكل، لكن إذا 
، أنت بعيد عنه بعَشة أمتار ممكن بعَشين مرت، وممكن ؟أرشت عن بعد كيف حتسب
نا من احلجر األسود خطا مستقيما إيله، اذلي أشار من هناك بثالثني أو أكرث، فإذا أحرض

الشيخ بن محيد -فيه دراسة من بعض العلماء  1ارته أو ال؟ واذلي أشار من قبل؟تصح إش
هلذه املسألة نقل فيها الكما ألهل العلم، ويه الواجب أن يكون باملحاذاة،  -رمحه الل

 إيله، جيتهد ِف ذلك، إذا اكن تقدَم شيئا أن يستقبل احلجر األسود، حبيث يأيت خطَّ مبارش
يسريا قبل أو بعد األمر ِف ذلك فيه سعة، ألن هذا أمر فيه نوع مشقة ال يستطيع أن 

يتقن ويضبط هذا اخلط، فهذا مما فيه يسري وتسامح، أما إذا اكن أمامه فالبد أن يكون 
 مقابال هل.

ب الكعبة، إذا اكن إحرامه ما بينهما، فعند املالكية يتساهلون فيما بني الركن األسود وبا
فهذا يشء يسري يتساهل فيه، بَشط أن يتمَّ مشيه إىل حيث بدأ، بني احلجر األسود وباب 

الكعبة تقريبا مرت ونصف، فلو أنه بدأ الطواف من هنا، قالوا هذا يشء يسري يُتسامح 
اكن بعيدا فهذه يه فيه، بَشط أنه يكمل امليش إىل املاكن اذلي بدأ منه، ىلع لكٍّ إذا 

 الطريقة.

وإذا اكن ِف الطابق األول أو اثلاين، أحيانا األريض يمتلئ عن آخره، ال يستطيع أن 
احلجر يتحرك فيه، إذا صعد للطابق األول أو اثلاين جيد عالمة خرضاء، مكتوب عليها "

 يشري إيلها. "، فيشري إيلها، ال يلمسها وال يقبلها ألنها ليست احلجر األسود، وإنمااألسود

( إذن الرمل ِف األشواط اثلالثة األوىل، وأي طواف؟ ِف طواف حىت اعد إيله ثالثا)
القدوم فقط، الطواف اذلي هو أول قدومك إىل مكة، أما إذا أكملت عمرتك وأردت 

                                                           
-بعيد عن الكعبة يستقبل جهتها ال عينها ]كأن الشيخ يريد أن البعيد عن الحجر األسود يقصد جهته وال يتكّلف عينه تماما كمن هو  1

 [-وهللا أعلم
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الطواف، ال ترمل، وإذا رجعت ِف احلج من مَن إىل الكعبة، فال ترمل ِف طواف اإلفاضة 
وإنما الرمل ِف طواف واحد وهو طواف القدوم، ما معَن طواف كما سيأيت ذكره، 

القدوم؟ طواف اآلفايق، غري امليك اذلي يقدم ىلع مكة، فهذا هو اذلي يضطبع ويرمل 
 ثالثا.

هل ترمل النساء؟ األصل أن النساء شقائق الرجال، فيَشع هلن ما يَشع للرجال،  
لفتنة، فيكن لوحدهن أو وال ريب حيث تؤمن ا كال شفيَشع هلن الرمل، لكن 

بعيدات عن الرجال، لكن األمر اآلن غري متيرس، ويصعب وذللك خيىش من الفتنة، 
 وهلذا يرتكن الرمل.

وعند االستالم هل يَشع أن يقول شيئا؟، لم يَش هنا، ويَشع أن يقال، فثبت عن ابن 
اهلل ول )(، وثبت عن انليب صىل الل عليه وسلم أن يقبسم اهللعمر أنه اكن يقول )

(، واذلي ثبت بسم اهلل(، ثبت عند ابليهيق وغريه بسند صحيح عن ابن عمر زيادة )أكِب
بسم اهلل، اهلل (، وهذا يعد من السنة، يقول )اهلل أكِبعن انليب صىل الل عليه وسلم )

هذه زيادة ال  1(امهلل إيمانا بك، وتصديقا بنبيك، وتَشيفا ْليتك(، جاء ِف األثر )أكِب
( وهذا مرفوع، اكن يقوهل صىل الل عليه اهلل أكِبتصح سندا، اذلي صح سندا قوهل )

 (.بسم اهللوسلم، وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابليهيق أن يقول )

( ىلع هيِّنته( بعد الرمل يميش، يعين ىلع حنره، هلذا زاد الطحاوي )ومَش أربعاقال )
 وببطء. يعين بالوقار والسكينة

راهيم، وقبل ذلك ِف الشوط ملا يتمَّ ثالثة يزيد أربعة، يتمَّ الرابع يذهب إىل مقام إب
إذا أنهاه هل يستلم الركن أو ال يستلم؟ أو يشري؟ خالف، بعض أهل  -السابع-األخري

ل ال يشري، ومثل ذلك ِف الصفا واملروة، يقف ىلع العلم يقول إنه يشري، وبعضهم يقو

                                                           
 .[( : " سئل مالك ـ رحمه هللا ـ عن قول الطائف : إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، فقال : هذه بدعة4/225قال ابن الحاج في المدخل )] 1
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الصفا ويأخذ سبعة أشواط، يعين يقف ىلع الصفا ثم املروة، ثم الصفا ثم املروة، هذا 
، ثم -مخسة-، ثم الصفا ثم املروة -أربعة-اثنان، ثم الصفا ثم املروة، ثم الصفا ثم املروة 

، هل يقف ويقول ادلاعء اذلي قاهل من -سبعة-، ثم الصفا ثم املروة -ستة-الصفا ثم املروة 
 قبل أو ال؟ كذلك قوالن عند أهل العلم.

إذا جئنا إىل بعض الروايات اليت يه ىلع عمومها، أنه إذا ستلم قال كذا، أو إذا وقف قال 
كذا، فهذه تؤيد أنه يقول، لكن إذا جئنا مثال إىل الرجم، يرجم اجلمرة الصغرى، ثم 

وسطى فيأخذ يمينا ويدعو، ثم الكربى ال يدعو، ِف األخري ال يأخذ يسارا ويدعو، ثم ال
يدعو، يرتك ادلاعء، فهذا فيه أن ِف آخر اليشء ال يقول شيئا، إذا أخذنا بهذا قد يقال إنه 

ال يقول ِف السابعة شيئا، كما ال يقول ىلع املروى شيئا، وبعض أهل العلم خيتار أنه 
 ذلك، والل أعلم.يقول، لكن ال يوجد عليه ديلل قوي ىلع 

اَلم) وا ِمْن َمَقاِم ( مقام إبراهيم، قوهل عز وجل }ثحمَّ َنَفَذ إىَِل َمَقاِم إِبَْراِهيَم َعلَْيِه السَّ ِذح َواختَّ
َصىلًّ  ، ما معَن مقام إبراهيم؟ قال بعض العلماء: يه لك املشاعر، لك 125{ابلقرةإِبَْراِهيَم مح

ا يرى بعض العلماء مَشوعية الصالة ِف لك مشاعر احلج يه من مقام إبراهيم، وهلذ
مقام يؤدى فيه بعض أعمال احلج، يعين ِف مكة، مسجد الكعبة، ِف مَن، مزدلفة، ِف 

 عرفة، عند الرجم وغريه، ألن املقام يقصد به هذه املشاعر.

قدم إبراهيم عليه الصالة والسالم، عندما بَن  ل املقام هو احلجر اذلي عليه أثروقي
َوإِْذ يَْرَفعح إِبَْراِهيمح اْلَقَواِعَد ِمَن اْْلَْيِت َوإِْسَماِعيلح َربََّنا َتَقبَّْل ما قال جل وعال }الكعبة، ك

إبراهيم عليه السالم الكعبة، أنه بناها فلما عال بناء ، وجاء ِف قصة 127{ابلقرةِمنَّا
جر فعال جدارها، وصار ال يستطيع إىل أعاله، أمر إسماعيل أن يعينه، ِف أن جاء حب

عليه إبراهيم عليه السالم، فاكن إسماعيل عليه السالم يناوهل احلجر، وإبراهيم عليه 
 الصالة والسالم يضعه، ولشدة قوته عليه الصالة والسالم بيق أثر قدمه ِف احلجر.
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وهذا املقام، الصحيح كما ذكر أهل العلم أنه اكن الصقا بالكعبة، ويف زمن عمر ريض 
ره عمر ريض الل  الل عنه، وقع أن اكن هذا احلجر حيدث الزمحة ِف طواف انلاس، فأخَّ

ره وأبعده عن الكعبة، فهو ِف -أي الصقا بالكعبة-عنه عن املاكن اذلي اكن فيه  ، أخَّ
 نفس املقام اذلي هو فيه اآلن.

اَلم)   ( يعين جاء إىل املقام.ثحمَّ َنَفَذ إىَِل َمَقاِم إِبَْراِهيَم َعلَْيِه السَّ

ا تُكمل الطواف، تأيت إىل مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم، وتقرأ اآلية   يعين لمَّ
َصىلًّ } وا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم مح ِذح أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل { ال يقل )َواختَّ

(، صدق اهلل العظيمالرْحن الرحيم )وَ  َصىلًّ وا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم مح ِذح (، لم يرد هذا، اذلي اختَّ
َصىلًّ ورد } وا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم مح ِذح {، وهلذا إذا اكن اإلنسان ِف معرض االستدالل ما َواختَّ

جاء يلزمه أن يتعوَّذ، وأن يبسمل كما يفعله بعض انلاس إذ ال ديلل ىلع ذلك، أما إذا 
ْيَطاِن الرَِّجيمِ يلقرأ تالوة } ِ ِمَن الشَّ ْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاَّللَّ َت الْقح

ْ
، أما رسدا، 98{انلحلفَإَِذا قَرَأ

 استدالال، فقد اكن انليب صىل الل عليه وسلم يقرأ ويأيت باآلية وال يتعوَّذ.

َ ِف خطبة احلاجة اكن يقول } وا اَّللَّ ِيَن آَمنحوا اتَّقح يَُّها اذلَّ
َ
، 102...{آل عمران  َحقَّ تحَقاتِهِ يَاأ

مح } وا َربَّكح يَُّها انلَّاسح اتَّقح
َ
ا دخل ىلع فاطمة ويلع 1...{النساء يَاأ ، ولم يؤثر عنه أنه تعوَّذ، ولمَّ

:( . فقال  أَّل تحصلُّونَ ريض الل عن اجلميع، وقال هلما: )  يا رسوَل الِل، إنما  فقلُت: يلعل
فانرصف رسوُل الِل صىلَّ الُل عليِه وسلََّم حني  بعثَنا.شاء أن يبعثَنا أنفٌسنا بيِد الِل، فإذا 

َوََكَن قال هُل ذلك، ولم يرجع إيلِه شيئًا، ثم سمعُه وهو ُمدبٌر، يرضب فِخَذٌه، وهو يقوٌل }
ٍء َجَدَّل   ْكرَثَ ََشْ

َ
نَْسانح أ  لم يقل أعوذ بالل من الشيطان الرجيم. 1{اإْلِ

                                                           
 [7347]صحيح البخاري  1
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ِ ومثله هنا } َصىلًّ َواختَّ وا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم مح { ولإلمام السيويط رمحه الل رسالة ِف بيان ذح
(، أشار فيها إىل هذه املسألة، القذاذة يف حتقيق ُمل اَّلستعاذةهذه املسألة وقد أسماها )

َصىلًّ فيقرأ } وا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم مح ِذح  يل ركعتني.قرأ اآلية ويطبقها، يص{، وهذا تطبيق، يَواختَّ

يعين هذا ابليت، فيجعل املقام بينه وبني الكعبة، يقرب منه، يكون قريبا من املقام، أو 
أبعد منه ويف أي اجلهات، ولو ىلع يمني املقام أو عن يساره إذا بعد، املهم أن يكون 

فََجَعَل الَْمَقاَم متجها إىل القبلة، فيصيل ركعتني )املقام بينه وبني الكعبة، وأن يكون 
( فصىل بينه وبني ابليت، هتني ركعيت الطواف، ما حكمهما؟ عند بَيَْنهح َوَبنْيَ اْْلَْيِت 

 املالكية ثالث روايات:
 = قيل هما واجبتان.1
 = وقيل هما سنَّتان.2

ما واجبتان، إذا اكن = وقيل ركعتا الطواف حبسب الطواف، إذا اكن الطواف واجبا فه3
الطواف مستحبا أو سنة، فلهما حكمه، وباتلايل فال يصح الطواف إال بالركعتني ىلع 

القول اثلالث، فلو أنه نيس الركعتني رجع ولو خرج من مكة ألدائهما، فإن تركهما ورجع 
 .إىل بدله لزمته الفدية، هذا عند املالكية

ترك الركعتني، فيجب اإلتيان بهما، ويف األثر ولم يُنقل عنه عليه الصالة والسالم أنه  
يا بيَن َعبِد َمناٍف ، َّل ، وقد قال صىل الل عليه وسلم )1(للك أسبوع ركعتاناملوقوف )

ا طاَف بَِهذا اْليِت، وصىلَّ أيََّة ساعٍة شاَء ِمن يلٍل أو نَهارٍ  ، فهذا يدل ىلع 2(تمَنعوا أحد 
 تأكد الركعتني ووجوبهما.

فصىل ( ِف رواية للبيهيق واإلمام أمحد قال )فََجَعَل الَْمَقاَم بَْيَنهح َوَبنْيَ اْْلَْيِت قال )
 (.ركعتني

                                                           
 .[3/498]انظر فتح الباري  1
 [868]صحيح الترمذي  2
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ولح اذلي قال ) ِِب َيقح
َ
ورد ِف اإلسناد، جعفر بن حممد يروي ( جعفر بن حممد اذلي فَََكَن أ

عن أبيه حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب، فقال إن أباه ذكر أن جابرا فيما 
 يت عن انليب صىل الل عليه وسلم.يعلم ويذكر من حفظه ذكر ما سيأ

يعين ِف الركعتني، يقرأ ِف األوىل الفاحتة وسورة، واثلانية الفاحتة وسورة، ِف األوىل يقرأ 
اكن يقرأ اإلخالص، ويف اثلانية الاكفرون، هذه يه الرواية، لكن جاء ِف رواية أخرى )

مة، فيقرأ ِف يف الركعتني قل يا أيها الَكفرون، وقل هو اهلل أحد الركعة األوىل ( وهذه ُمقدَّ
اب ِف  رشحه ىلع الفاحتة والاكفرون، ويف الركعة اثلانية الفاحتة واإلخالص، قال احلطَّ

معلقا ىلع هذه الرواية: ذهب بعضهم إىل أنه يقرأ ِف األوىل باإلخالص واثلانية  خليل
 بالاكفرون، وهذا خالف السنة من ناحيتني:

سورة اإلخالص، والسنة الركعة األوىل : أن سورة الاكفرون أطول من انلاحية األوَّل
 أطول من الركعة اثلانية.

: أن القراءة بهذا تكون ىلع خالف ترتيب املصحف، هذا ذكره احلطاب انلاحية اثلانية
 رمحه الل.

ينبيغ أن تكون ىلع ترتيب املصحف فإذا خالف أحيانا ال بأس،  القراءة ويف احلقيقة
د جاء ِف رواية ىلع وفق السنة، قال: يقرأ ِف لكن الكمه وجيه، قال رمحه الل: وق

 الركعتني، ِف األوىل بالاكفرون، ويف اثلانية قل هو الل أحد.

ونَ فإذن قوهل هنا ) يَُّها اْلََكفِرح
َ
َحد  َوقحْل يَا أ

َ
ح أ َو اَّللَّ ْكَعَتنْيِ قحْل هح  يِف الرَّ

ح
ق لط( الواو ملاَكَن َيْقرَأ
بهتني السورتني، لكن ال يعين أن اإلخالص ِف   اكن يقرأنياجلمع، يعين ِف الركعت

فماذا اكن يقرأ ِف الركعة  ،كعة اثلانية، وإنما ذكر السورتنيالركعة األوىل، والاكفرون ِف الر
 األوىل؟ الفاحتة والاكفرون، واثلانية؟ الفاحتة واإلخالص، كما بينته الرواية األخرى.



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

85 
 

ستطع صىل ِف أي ماكن شاء من احلرم، يعين إذن يصيل واملقام بينه وبني الكعبة، إذا لم ي
ولو ليس بينه وبني الكعبة املقام، حيث تيرس هل فال إشاكل، وقد ثبت عن عمر أنه طاف 
ثم خرج من مكة حىت بُعد عنها ثم صىل ركعتني، فاحلاصل ال يشق ىلع نفسه، إن تيرس 

 املقام بينه وبني الكعبة صىل، وإال فيصيل حيث تيرس هل.

يقرأ يف زمزم ليَشب، وهذا جاء ِف رواية عند اإلمام أمحد، فبعد قوهل ) يذهب ملاء
( يَشب من زمزم ثم ذهب إىل زمزم فَشب منه وصب ىلع رأسه..( قال ) الركعتني

زمزمح طعامح ك، وقد قال صىل الل عليه وسلم )ويصب ىلع رأسه، وهذا زمزم ماء مبار
عٍم، قمٍ  طح َب هلوالسالم )، وقال عليه الصالة 1(وشفاءح سح ، واكن من 2(ماءح زمزَم ملا رشح

 انلاس من يأيت مكة فزيوده بماء زمزم فيؤىت إيله صىل الل عليه وسلم وهو باملدينة.
فإذا أنىه الركعتني يذهب إىل زمزم يَشب ويفرغ ويصب ىلع رأسه، ويصيب من بدنه 

 ويدعو الل سبحانه وتعاىل بما يتيرس.

إذا رشب زمزم، يرجع إىل الركن فيستلمه ىلع الطريقة السابقة، يقبل وضع جبهته، أو 
( هاهنا انتىه بسم اهلل، واهلل أكِبيستلم بيده ويقبَّلها، أو بيشء فيقبَّله، أو يشري قائال )

 الطواف.

( يعين ملا تستلم ثم خرج من باب الصفاِف معجمه الصغري قال ) ويف رواية للطرباين
الركن أو تشري إيله خلفك يوجد باب اسمه باب الصفا خيرج منه، ألنه أقرب إىل الصفا 

من واملروة، قال مالك رمحه الل وقد سئل: من أي باب خيرج؟ كما جاء ِف املدونة قال )
(، يعين هو ليس ملزما من أي باب شاءمن (، قيل: من باب الصفا؟ قال )أي باب شاء

 باب معني، لكن كونه خيرج من باب الصفا ألنه أقرب إىل الصفا.
                                                           

 : صحيح[1162الترغيب والترهيب]صحيح  1
 : صحيح[2502]صحيح ابن ماجة  2
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ثم خرج ( ويف الصفا قال )ثم ذهب إىل زمزم، ثم رجع إىل الركنقد يقول قائل: هنا قال )
( أليس الصفا من املسجد حىت خيرج؟ قديما اكن الصفا واملروة خارج من اْلاب

د قريب يعين ِف السبعينات اكنت الصفا واملروة خارج املسجد، يوجد املسجد، إىل عه
املسجد، خترج من املسجد، وتذهب للصفا واملروة، يسىع بينهما، بل بينهما طريق، 

ع املسجد دخل الصفا واملروة ِف املسجد، وسعه ِف هذه اتلوسعة، فقوهل ثم ) بعدما وُسَّ
 واملروة خارج املسجد، وبينهما طريق. ( ىلع ما اكن عليه األمر من قبل، فالصفاخرج

ثم إذا خرج من باب الصفا اكنت الصفا أقرب إيله، يصل إيلها بسهولة وبيرس، قال )
 ( يعين ذهب إىل الصفا.خرج من اْلاب إىل الصفا

 : ]..... غري واضح ..... [.الطالب

 : جيد، االضطباع ِف نهاية الشوط السابع يغطي، قلنا إنه يكشف الكتفالشيخ
األيمن، بمجرد ما ينيه الشوط السابع يغطي انتىه، فاالضطباع فقط ِف الطواف، أما ما 
يفعله احلجيج، منذ ركوبه للطائرة وهو اكشف كتفه األيمن إىل يوم العيد، حىت يرجم 

 .كتف األيمن يكشفه فقط عند الطوافوحيلَّق ويطوف ثم يلبس بلاسه، هذا خطأ، ال

حجاجنا إذا قلت هلم هكذا يقولون لك: يا أيخ حنن مالكية!! أنت ماليك إذن ال جيوز  
لك أن تكشف أصال، مالك كرهه، ما دام قلت ماليك فال تكشف أصال من بداية 
ا يرجع  احلج إىل نهايته، احلاصل أنه سنة ِف الطواف القدوم فقط، طواف اإلفاضة ال، لمَّ

حلج ال يكشف الكتف األيمن، هو سنة ِف طواف من مَن إىل مكة يطوف ِف أيام ا
 القدوم فقط.

 ( الصفا هو احلجر األملس الصلب.إىل الصفاقال )

ِ إِنَّ الصَّ (، قرأ }أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمهنا أيضا ما قال ) َفا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اَّللَّ
 َ َع َخرْي ا فَإِنَّ اَّللَّ وََّف بِِهَما َوَمْن َتَطوَّ ْن َيطَّ

َ
َناَح َعلَْيِه أ وِ اْعَتَمَر فَاَل جح

َ
 َفَمْن َحجَّ اْْلَْيَت أ



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

87 
 

، الطواف ركن ِف العمرة واحلج، والسيع بني الصفا واملروة يسىم 158{ابلقرةَشاكِر  َعلِيم  
إن اهلل كتب عليكم فا، ويسىم سعيا، أيضا هو ركن، كما قال صىل الل عليه وسلم )طوا

 .1(السِع فاسعوا

جاء عروة بن الزبري وقال لعائشة: يا خالة، ال حرج علينا إذا اعتمرنا أو حججنا أن ال 
َفا نطوف بابليت، قالت: ولَم يا ابن أخيت!، قال ألن الل تعاىل يقول } َوالَْمْرَوةَ ِمْن إِنَّ الصَّ

وََّف بِِهَما ْن َيطَّ
َ
َناَح َعلَْيِه أ وِ اْعَتَمَر فَاَل جح

َ
ِ َفَمْن َحجَّ اْْلَْيَت أ { قالت: ليس َشَعائِِر اَّللَّ

وَّف بهما، وإنما قال } حال حرج ِف تركهما لقال: فال جنا كذلك لو اكن فَاَل عليه أن ال يطَّ
وََّف بِِهمَ  ْن َيطَّ

َ
َناَح َعلَْيِه أ { ألن كفار قريش ِف اجلاهلية اكنوا قد وضعوا ىلع الصفا اجح

صنما، وىلع املروة صنما، اكن بني الصفا واملروة أصنام، فعىل الصفا نائلة أو غريها، وىلع 
ا جاء املسلمون تذكروا ما اكن يفعله كفار قريش، فوقع ِف نفسهم  املروة صنم آخر، فلمَّ

جاء ضد هذه األصنام، وعبادة األوثان وغري يشء، كيف يطوفون بني صنمني، واإلسالم 
 ذلك.

ِ فأنزل الل جل وعال اآلية }  َفا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اَّللَّ {، هذه من شعائر الل من إِنَّ الصَّ
َناحَ العبادة } وِ اْعَتَمَر فَاَل جح

َ
{ ليس عليه جناح أن يطوف، فليس لكون َفَمْن َحجَّ اْْلَْيَت أ

نرتك الطواف والسيع بني الصفا واملروة! األصنام تُزال  األصناميضعون  املَشكني اكنوا
 والسيع باق، وثابت، فالسيع ركن ىلع أصح أقوال العلماء.

وبعض العلماء يرى أن السيع واجب، وبعضهم يراه من السنة، وهو قول األحناف، 
عند ويروى عن ابن مسعود، وغريهم يرى أنه واجب، والصحيح أنه ركن وهو قول 

  بني الصفا واملروة يعترب ركنا.املالكية، فالسيع

 

 

                                                           
 : صحيح[1798]صحيح الجامع  1
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(، ويه عند أيب داود، بما بدأ اهلل به نبدأهكذا قال ِف هذه الرواية، ويف رواية أخرى قال )
 والنسايئ، والرتمذي، وادلاريم، ومالك ِف املوطأ، وابن اجلارود ِف املنتىق، وابليهيق

أبدأ بما واإلمام أمحد، والطرباين ِف معجمه الصغري، وبعضهم يرجح هذه الرواية رواية )
َفا َوالَْمْرَوةَ (، ألن الل بدأ بالصفا، قال }بدأ اهلل به {، فبدأ انليب صىل الل عليه إِنَّ الصَّ

 وسلم بالصفا.

َفا َوالَْمْرَوةَ من شعائِِر اهللِ ن إذا جاء إىل الصفا وهو صاعد يقول }إذ ...{ إىل آخر إِنَّ الصَّ
، ىلع الروايتني، فماذا يفعل؟ يرىق ىلع نبدأ بما بدأ اهلل به، أو: أبدأ بما بدأ اهلل بهاآلية، 

وتعلو الصفا، يعلو ما استطاع حىت يرى ابليت يعين الكعبة، يراها بعينه، وهل ترتفع 
املرأة أو ال؟ عند مالك يكره هلا ذلك خشية االفتتان واالختالط، ووقوع يشء من هذا، 

 فيقول: ال ترتفع وال ترىق كما يرىق الرجل.

لكن يظهر أنها ترتفع ما استطاعت وجتتنب االختالط مع الرجال، فرتىق ىلع الصفا، 
 بأن تتجه إىل ابليت، إىل حىت يتيرس هلا رؤية ابليت، إن لم يتيرس رؤية ابليت، فتكتيف

 القبلة.

يرى ابليت، فإذا لم يستطع ذلك يستقبل القبلة، زاد النسايئ وابليهيق وأمحد )ثالثا(، 
 كر اذلي سأذكره يقوهل ثالث مرات.يعين هذا اذل
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هل امللك وهل احلمد حييي ِف رواية أليب داود، والنسايئ، وادلاريم، وابن ماجة، وابليهيق )
 (.ويميت وهو ىلع لك َشء قدير

 (.َّل هلإ إَّل اهلل وحده َّل رشيك هلزاد ابن ماجة )

ا يعلو ىلع الصفا، حىت يرى ابليت، إذا َّل هلإ لم يره يستقبل القبلة، ويأيت بهذا ادلاعء ) لمَّ
( وهذا سبق وهل احلمد( امللك بيده، )هل امللك( اتلوحيد )إَّل اهلل وحده َّل رشيك هل

( اإلحياء واإلماتة بيد الل جل يَح ويميترشحه ِف درس سابق، زاد أبو داود وغريه )
وهو ىلع لك َشء القرآن الكريم، )وعال، هو اذلي حييي ويميت كما ذكر ِف غري آية من 

 ( هو قادر ىلع لك يشء.قدير

(؟ بعض ىلع لك َشء( فهل تصح هذه العبارة؟ أو )وهو ىلع ما يشاء قديربعضهم يقول )
(، بل هو ىلع إنك ىلع ما تشاء قديرالعلماء ينتقد هذه العبارة، فيقول: ال يصح أن يقال )

رة إىل بعض االعتقادات املخالفة ألهل ( فكأنه إشاىلع ما تشاءلك يشء قدير، أما )
السنة واجلماعة، اكملعزتلة القائلني خبلق أفعال العباد، ويقولون: إن املعايص والكفر ال 
حيبهما الل جل وعال فكيف يكون خالقه؟ وحنو ذلك الكم األشاعرة ِف مذهبهم اذلي 

 يقولون به، وهو مذهب الكسب.

ها إشارة إىل هذه املذاهب االعتقادية املخالفة ملا فيقول أهل العلم إن هذه العبارة في 
(، لكن إنك ىلع لك َشء قديرعليه أهل السنة واجلماعة فيقول الواجب أن يقال )

األظهر والل أعلم جوازها، وليس ىلع مذهب املعزتلة واألشاعرة وغريهم، لورودها ِف 
َو ىلَعَ مَجِْعهِ الكتاب والسنة، ومن ذلك قوهل عز وجل } ، 29{الشورىْم إَِذا يََشاءح قَِدير  َوهح
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فهذه عبارة ِف كتاب الل جل وعال، وجاء مثلها ِف السنة، ِف حديث طويل رواه مسلم 
، هذه الرواية جاءت ِف 1(إين ىلع ما أشاء قادرأن الل حياسب عبده يوم القيامة فيقول )

إنك رص ىلع )صحيح مسلم، فهذا يدل ىلع جوازها، وإن اكن كون اإلنسان جيتنب ويقت
 ( فهذا يكون أسلم، لكن جواز لفظ العبارة يظهر والل أعلم.ىلع لك َشء قدير

( إن الل ال خيلف امليعاد، لكن فيه فرق بني الوعد والوعيد، الوعد هو أن أَنز وعده)
تعطي امليثاق للشخص ىلع أن تنجز هل خريا، والوعيد اتلهديد بأن توقع عليه العقوبة، 

 الف الوعد، كما قال الشاعر: واملذموم هو إخ
 وإين وإن أوعدته أو وعدته *** ملخلف إيعادي ومنجز موعدي

يعين إذا تتهدد الشخص: ألفعلن بك كذا وكذا، ثم تساحمه، هذا تُمدح عليه، أما الوعد: 
ِيَن آَمنحوأعطيك كذا وكذا، وختلف هذا تُذم، هلذا فإن الل ال خيلف امليعاد } ح اذلَّ ا َوَعَد اَّللَّ

ْرِض 
َ
ْم يِف اأْل احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَّهح ْم َوَعِملحوا الصَّ ، فالل ال خيلف وعده، أما 55{انلورِمْنكح

ْن الوعيد وهو ما توعد به أهل املعايص، فالل عز وجل يغفر ملن يشاء، }
َ
َ ََّل َيْغِفرح أ إِنَّ اَّللَّ

وَن َذلَِك لَِمْن يََشاءح  َك بِِه َويَْغِفرح َما دح حَْشَ ، ويف حديث انليب صىل الل عليه وسلم 48{النساي
ِف أهل الكبائر أن الل جل وعال إذا شاء عذبهم، وذلك عدال منه، وإن شاء عفا عنهم 

ال.  تفضَّ

( ومما وعده الل جل وعال أن ينرص نبيه صىل الل عليه وسلم، أَنز وعده، ونْص عبده)
ِ كما قال تبارك وتعاىل } يََّدَك ب

َ
ِي أ َو اذلَّ ْؤِمننِيَ هح  .62{األنفالَنْْصِهِ َوبِالْمح

( األحزاب اذلين حتزبوا واجتمعوا ىلع قتال انليب صىل الل عليه وهزم األحزاب وحده)
وسلم، فإن الل جل وعال ردَّ كيدهم ِف حنورهم، وهزمهم رش هزيمة وأيد نبيه صىل الل 

الكفار، وأيده جبنود من املالئكة، وذلك ِف غزوة  أوئلكعليه وسلم بريح رصرص ردت 
اخلندق، فرد الل عز وجل كيدهم، ونرص نبيه صىل الل عليه وسلم بغري قتال من 

                                                           
 [187]صحيح مسلم 1
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الصحابة، وليس بسبب جهادهم، وإنما ردهم بالريح اليت أرسلها ىلع هؤالء، والفكرة 
 وا خائبني.اليت فعلوها ويه حفر اخلندق، وإن اكن وقع يشء من القتال ثم اعد

ابدؤوا (، جاء ِف رواية أيضا )نبدأ(، ويف رواية )أبدأ بما بدأ اهلل بهقلنا الرواية السابقة )
(، وهذه عند ادلارقطين ويه شاذة، وأكرث الرواة رووا احلديث بصيغة اجلمع بما بدأ اهلل به

اإلفراد  أحفظ، وبعضهم رواه بصيغة -كما قال ابن حجر-(، وهؤالء نبدأ بما بدأ اهلل به)
 (، فاألكرث رووا بهذه الرواية.نبدأ بما بدأ اهلل به) لعل رواية اجلمع أقوى(، وهلذا أبدأ)

كما جاء -( يعين يقول ادلاعء، ثم يرفع يديه ثحمَّ َداَع بنَْيَ َذلَِك قَاَل ِمْثَل َهَذا ثاََلَث َمرَّاٍت )
َّل رشيك هل، هل امللك وهل  َّل هلإ إَّل اهلل، وحدهويدعو، ثم يضع يديه ويقول ) -ِف رواية

احلمد، وهو ىلع لك َشء قدير، َّل هلإ إَّل اهلل وحده َّل رشيك هل، أَنز وعده، ونْص عبده، 
(، ثم يرفع يديه ِف اثلانية ويدعو، ثم يضعها، ثم يعيد اذلكر املرة وهزم األحزاب وحده

 ، ثم يزنل إىل املروة.اثلاثلة

ثم نزل ماشيا (، )ماشياأن أنىه اذلكر، يزنل إىل املروة، النسايئ زاد ِف سننه لفظة ) بعد
(، فهذا يدل ىلع أن انليب صىل الل عليه وسلم سىع ماشيا، لكن جاء ِف رواية إىل املروة

عن جابر، أنه طاف بني الصفا واملروة ىلع بعري لرياه انلاس، يظهر ويسألونه، فإن انلاس 
 ذا اكن يميش، وهذه رواية ملسلم.غشوه يعين إ

لم يطف بينهما بني الصفا واملروة، ويف رواية قال ) سيعوجاء أنه لم يطف بعد طواف ال
أن طوافه بينهما راكبا اكن بعد طواف القدوم، فيبدو أنه طاف  فتعني(، إَّل مرة واحدة

ا غشيه انلاس وازدمحوا عليه، ويؤيده حديث البن عباس  أوال ماشيا، ثم طاف راكبا لمَّ
ح فيه أنه مىش أوال، فلما كرث عليه انلاس ركب، رواه مسلم، وذكر حنوه ِف زاد  رصَّ

 املعاد.
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ا قال ) (، ويف رواية عن جابر عند ماشيا إىل املروةيئ )( زاد النساثم نزليعين هنا لمَّ
(، فكيف اكن راكبا بينهم ليَشف ويظهر ويسأهل انلاس، ألن انلاس غشوهمسلم أنه )

جُيمع بني الروايتني؟ أنه سىع راكبا وأنه سىع ماشيا؟ مع العلم أنه صىل الل عليه وسلم 
 ه إال سعيا واحدا.إنما سىع مرة واحدة، ألن حجه اكن قارنا، والقارن ال يلزم

اجلواب أنه بدأ سعيه ماشيا، فغشاه انلاس، وكرثوا عليه، فركب صىل الل عليه وسلم، 
 وهذه رواية جاءت عن ابن عباس ريض الل تعاىل عنهما، ويه ِف صحيح مسلم.

هاجر، وهذه القصة قد رواها ابلخاري ِف الصحيح، ويه  يعين إحياء وتذكريا بسنة وفعل
ا تركها إبراهيم وابَنها إسماعيل، واكن صبيا رضيعا، فلم يرتك معها شيئا إال شيئا  أنها لمَّ

ا نفذ ما معها من اتلمر واملاء، وبدأ الصيب يتأثر بشدة اجلوع  من اتلمر واملاء، فلمَّ
يموت أمام عينيها، فصارت تبحث عن  والعطش، حىت صار يتخبط، فلم تستطع أن تراه

املاء، فظهر هلا كشبه املاء ىلع الصفا فَعلْت، ثم نظرت فإذا ِف املروة يظهر رساب كأنه 
ا وصلت  ِف بطن الوادي يعين ماكن منحدر،  -كما قال هنا-ماء، فزنلت تميش، فلمَّ

يش كغب الوادي، رفعت عن ثوبها وسعت، حىت خرجت من الطرف اثلاين ثم أتمت تم
حىت علَت إىل املروة، ففعل انليب صىل الل عليه وسلم هذا تذكريا بفعلها ريض الل عنها 

 وعليها السالم.

فهنا يكون هذا الفعل وهو شدة السيع، ويسىع سعيا شديدا، كما قال أنس ريض الل 
إىل أن تظهر ركبته صىل الل عليه  يرتفع( يعين إزاره حىت إن فخذه يلظهرتعاىل عنه )

عليه الصالة والسالم، فهذا من السنة عند امليش بني الصفا  ركبتهلم، ويشء من فوق وس
 واملروة، وإنما يسىع ِف بطن الوادي فقط.

واآلن فيه إشارة بإضاءة خرضاء من أين يبدأ وإىل أين ينتيه، وجيري بينهما جريا 
 إىل الصفا. شديدا، سواء ِف اذلهاب من الصفا إىل املروة، أو ِف الرجوع من املروة
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وهذا اجلري هل هو خاص بالرجال أو النساء كذلك؟ األصل االستواء ِف ذلك، لكن 
نب خشية الفتنة، فاملرأة تُمنع منه إال إذا اكن املسىع فاراغ، فلها أن تفعل ذلك وإال فتجت

 ملا يرتتب ىلع ذلك من الفتنة.

(، وهذه َحىتَّ إَِذا َصِعَدتَا يعين قدماهة اخلرضاء، )أي خرج من الوادي، يتجاوز اإلضاء
(، وزاد أيضا ابن ماجة ومالك يعينالرواية جاءت عند بعضهم، وزاد ابن ماجة )

(، وعند ابن ماجة حىت إذا صعدتا قدماه(، فعند مالك وابن ماجة )قدماهوالنسايئ )
 الوادي، ويه زيادة لإلمام أمحد. ( اجلهة األخرى منالشق اآلخر(، )يعين قدماه)

 املروة اليشء اذلي يقطع به، واليشء اللني أيضا.

( حىت ينظر إىل اْليت( يعين ىلع املروة )فرىق عليهاِف زيادة عند النسايئ واإلمام أمحد )
زيادة للنسايئ واإلمام أمحد، فإذا جاء من املروة يطلع ويستقبل ابليت حىت يراه،  هذه

اآلن ال يقدر أن يراه ألنه يوجد جدار بينه وبني ابليت، فيستقبل القبلة، ويصنع ىلع 
َّل هلإ إَّل اهلل وحده َّل رشيك هل، هل امللك املروة كما يصنع ىلع الصفا، يعين يقول ادلاعء )

يي ويميت وهو ىلع لك َشء قدير، َّل هلإ إَّل اهلل وحده َّل رشيك هل، أَنز وهل احلمد، حي
( ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يضعهما ويعيد اذلكر، وعده، ونْص عبده، وهزم األحزاب وحده

ثم يرفعهما ثم يضعهما ويعيد اذلكر، ويف اثلاثلة ال يدعو، وإنما يزنل اعئدا إىل الصفا فإذا 
رى جريا شديدا إىل اجلهة األخرى، ثم يتم ماشيا حىت يصعد مر ىلع الضوء األخرض، ج

 ىلع الصفا.

 نكتيف بهذا والل أعلم وصىل الل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

ومن سيئات إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا 
أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 .لة، ولك ضاللة ِف انلاربدعة ضال األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

انتهينا يوم أمس ِف رشح حديث جابر ريض الل عنه اذلي جاء ِف صفة حج انليب صىل 
ىَت الَْمْرَوةَ الل عليه وسلم، عند قوهل ريض الل تعاىل عنهما )

َ
َحىتَّ إَِذا َصِعَدتَا َمََش َحىتَّ أ

َفا حَ  ( هذا ركن ىتَّ إَِذا اَكَن آِخرح َطَوافِِه ىلَعَ الَْمْرَوةِ َفَقاَل َفَفَعَل ىلَعَ الَْمْرَوةِ َكَما َفَعَل ىلَعَ الصَّ
 الصفا يرتفع ىلع الصفا، ويأيت بني الصفا واملروة، وقلنا إذا أىتمن أراكن احلج، وهو السيع 

ِ باذلكر، يقرأ اآلية } َفا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اَّللَّ نبدأ ) ، إىل آخرها، ويقول158{ ابلقرةإِنَّ الصَّ
، من الصفا يستطيع أن -الكعبة-( ثم يستقبل القبلة حىت يرى ابليت بما بدأ اهلل به

يراها، وىلع لك حال فإذا لم يرها يستقبل القبلة، فيقول اذلكر اذلي ذكرناه، يكرب الل 
َّل هلإ إَّل (، ثم يقول )فوحد اهلل وكِّبه(، ألنه قال )اهلل أكِب، اهلل أكِب، اهلل أكِبثالثا )

اهلل وحده َّل رشيك هل، هل امللك وهل احلمد يَح ويميت، وهو ىلع لك َشء قدير، َّل هلإ 
( هذا ىلع إَّل اهلل وحده َّل رشيك هل، أَنز وعده، ونْص عبده، وهزم األحزاب وحده

 الصفا.

ثم يزنل ماشيا حىت إذا وصل إىل الوادي، الوادي قلنا اكن قديما ِف عهد انليب صىل الل  
يعين ذلك الوادي هو اذلي سعت وجرت فيه هاجر ريض الل عنها وعليها عليه وسلم، 

السالم، فاكنت سنتها باقية، فهذا السيع الشديد من بداية الوادي إىل نهايته بني 
الطوافني كما ذكرنا يوم أمس، فيه تذكري بفعلها ريض الل عنها وأرضاها، واآلن فيه 
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ته، يعين الرجل جيري جريا شديدا، يسىع عالمة خرضاء، تدل ىلع بداية الوادي ونهاي
كما ذكرنا ِف رواية عن أنس، حىت أنه رأى ثوب انليب صىل الل عليه وسلم يرتفع عن 
ركبته صىل الل عليه وسلم، إذا أىت إىل الطرف اثلاين من الوادي، يتم ماشيا حىت يعلو 

إن الصفا آلية، ال يقول }ىلع املروة، يرتفع ىلع املروة، فإذا ارتفع ىلع املروة ال يعيد ا
(، هذا يقوهل ىلع الصفا ِف املرة األوىل فقط، نبدأ بما بدأ اهلل به..{، وال يقول )واملروة

 وإنما يرتفع ىلع املروة فيستقبل ابليت لرياه.

لكن اآلن غري ممكن أن يراه ألن اجلدار مبين، إذن يستقبل القبلة، ويقول نفس اذلكر 
اذلكر اذلي ذكرناه، ثم يرفع يديه يدعو، ثم يعيد اذلكر مرة ثانية، يكرب الل ثالثا ويقول 

ثم يرفع يديه يدعو، ثم يعيد اذلكر، مرة ثاثلة وال يدعو بعد ذلك، بل يزنل ويذهب إىل 
 الصفا.

( ِف رواية البن اجلارود، واإلمام أمحد ِف َحىتَّ إَِذا اَكَن آِخرح َطَوافِِه ىلَعَ الَْمْرَوةِ َفَقاَل قال )
( يعين الشوط السابع، وهذا رصيح ىلع أنه حىت إذا اكن آخر طوافه اكن السابعمسنده )

صىل الل عليه وسلم، إنما سىع سبعة أشواط، فالشوط الواحد هو اذلهاب من الصفا إىل 
املروة، والرجوع من املروة إىل الصفا يعترب شوطا ثانيا، الرجوع من الصفا إىل املروة ثاثلا، 

ىل الصفا رابعا، حىت ينتيه ِف السابع ىلع املروة، فهذا رصيح ِف أنه طاف ومن املروة إ
سبعة أشواط، يبدأ من الصفا وينتيه عند املروة، وهذا يدل رصاحة ىلع خطأ وغلط من 
قال إنه يطوف أربعة عَش مرة، فالشوط الواحد عندهم اذلهاب من الصفا إىل املروة، 

ن هذا ذهب إيله بعض املتأخرين من املنتسبني إىل والرجوع من املروة إىل الصفا، وإن اك
بعض األئمة، لكن الصحيح ِف قول مجهور العلماء أنه إنما يطوف سبعة أشواط اذلهاب 

شوط والرجوع شوط، وهو قول منقول عن بعض احلنفية لكن ضعفه أئمتهم 
ْمَرَقنِْدي ِف " فهحتفة الفقهاءاكلسَّ  ."، حىك هذا القول عن بعض احلنفية وضعَّ
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ا أتمَّ يا أيها انلاسفيه زيادة عند اإلمام أمحد أنه صىل الل عليه وسلم قال ) (، يعين لمَّ
الصفا ورىق ىلع املروة، نقول آخر شوط ينتيه فيه ىلع املروة، هل يأيت باذلكر أو ال يأيت به؟ 

 لعلم، واملنقول عن مالك:اجلواب كما قلنا ِف الطواف، وهما قوالن ألهل ا
 = أنه يقف ىلع املروة ِف آخر شوط، ويأيت باذلكر.1
 = والقول اآلخر أنه ال يقف عليها وال يأيت باذلكر.2

وبكلٍّ قال بعض أهل العلم فمنهم من قال بأنه إذا أىت ىلع املروة يقول اذلكر كما قاهل 
ثم يدعو، ويريم اثلانية ثم يدعو، من قبل، ومنهم من قال إنه ِف ريم اجلمار، يريم األوىل 

ثم اثلاثلة إذا رىم فال يدعو، فكذلك ِف الطواف حول الكعبة، وكذا السيع بني الصفا 
 واملروة، فآخر شوط ال يأيت فيه بادلاعء واذلكر.

لكن قد يقال إن ِف ريم اجلمار إنما ال يقف هناك حىت ال يكون سببا ِف زحام انلاس، 
، ق ال بعض أهل العلم إنما يقف ويدعو، وقال آخرون ال يقف وال بل ينرصف، فعىل لكٍّ

 يدعو، وال يوجد ثمة ديلل قوي، يدل ىلع أنه يقف ويدعو.

 ( انليب صىل الل عليه وسلم خياطبهم.يا أيها انلاسفقال )

ْمَرة  َفَمْن ( بزيادة الالم، )وجَلعلتحهاهذه رواية مسلم، ِف بعض الروايات قال ) وجَلعلتها عح
ْمَرة   ْم لَيَْس َمَعهح َهْدي  فَلَْيِحلَّ َويْلَْجَعْلَها عح أحلوا من ويف رواية قال )(، اَكَن ِمْنكح

إحرامكم، فطوفوا باْليت، وبني الصفا واملروة، وقّْصوا، وأقيموا حالَّل، حىت إذا اكن يوم 
(، وهذه الرواية عند ابلخاري ومسلم الرتوية فأهلوا باحلج، واجعلوا الت قدمتم بها متعة

 سيأيت اتلعليق عليها.
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ينِّ اسْ قال انليب صىل الل عليه وسلم )
َ
ْمرِي َما اْسَتْدبَْرتح لَْو أ

َ
( هل لو( لكمة )َتْقَبلْتح ِمْن أ

وإن أصابََك جيوز قوهلا أو ال جيوز أن تقال، انليب صىل الل عليه وسلم قال ِف احلديث )
 ِ ل : لو أينِّ فعلتح اكن كذا َوَكذا ، ولَِكن قل : قَدرح اَّللَّ ( وضبطت ِف بعض َشء  ، فال تقح

َر اهللح ، وما النسخ ) يطانِ قدَّ وهذا احلديث عند  1(شاَء فعَل ، فإنَّ لو تَفتحح عمَل الشَّ
 مسلم ِف صحيحه.

( وذكر أحاديث فيها قول انليب صىل الل باب لووبوب ابلخاري رمحه الل ِف صحيحه )
ْمرِي َما اْسَتْدبَْرتح عليه وسلم هذه اللكمة، ومن ذلك هذا احلديث، )

َ
ينِّ اْسَتْقَبْلتح ِمْن أ

َ
لَْو أ

 َ ْق الَْهْديَ ل سح
َ
ْمرِي َما (، وكذلك قول اعئشة ريض الل عنها )ْم أ

َ
ينِّ اْسَتْقَبلْتح ِمْن أ

َ
لَْو أ

ه ْزواجح
َ
(، وكذلك قول انليب صىل الل اْسَتْدبَْرتح ما غّسَل انلَّيب صىل اهلل عليه وسلم إَّّل أ

ا دخل ىلع اعئشة قالت ) بل أنا وسلم )( قال انليب صىل الل عليه وارأساهعليه وسلم لمَّ
إذن واهلل يا (، فقالت )وارأساه، ما رّضك لو أنَك متِّ فغّسلتك وكّفنتك وصليتح عليك

( يعين عريسا من يومك، ريض الل عنها وأرضاها، معّرسا -أو تصبح-رسول اهلل تبيت 
 (.ما رّضك لو أنّكالشاهد )

( ألهل ذا َوَكذا ... الخلو أينِّ فعلتح اكن كفكيف جُيمع بني هذا وبني احلديث اذلي فيه )
لنا األمر ِف رشح كتاب اتلوحيد، وحاصل ما جياب به عنه أن  العلم فيها أقوال، وفصَّ
يقال: إن لو اليت تفتح عمل الشيطان، واليت ينىه عنها يه اليت يكون فيها استدراك 

 ىلع القدر، واعرتاض عليه، ونيف اليشء لوجود يشء آخر إن تُصوَّر ىلع صيغة كذا وكذا،
فلو أن إنسانا مثال وقع ِف حادث وأصيب بكرس أو برضر أو تويف، فيقول إنسان: لو أنه 

لم يكن ِف رسعة فائقة لم يمت، فهذا اعرتاض ىلع القدر، واستدراك، ألن اإلنسان 
أجله حمدد، فمات بهذه السيارة أو بغريها، فذاك أجله، ما يزيد وما ينقص، لكَّ يشء قد 

( اليت فيها استدراك أو اعرتاض ىلع القدر، لوينىه عنها يه )( اليت لوحدد أجله، فـ)
 وأنه لو اكن كذا لم يكن كذا.

                                                           
 .[2664]صحيح مسلم  1
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ْمرِي َما أما اليت ليست فيها ذلك فليس منيه عنها، مثل هنا قال )
َ
ينِّ اْسَتْقَبْلتح ِمْن أ

َ
لَْو أ

ادما، فإن بداية احلج، أنا اآلن أستقبل حجيت من املدينة ق أنين ِف( يعين لو اْسَتْدبَْرتح 
الفعل اذلي سأفعله، هو أنين ال أسوق ميع اهلدي، وأدخل مكة بنية العمرة، هذا 

ْمرِي َما اْسَتْدبَْرتح املقصود من )
َ
ينِّ اْسَتْقَبلْتح ِمْن أ

َ
( يعين خروج انليب صىل الل عليه لَْو أ

، هذا األمر مستقبل أو مستدبر؟ قد استُدبر، فلو أنه  وسلم من مكة ناويا بنسك معنيَّ
فإن اذلي سأفعله هو كذا وكذا،  -آت-ليس ِف وقت مىض ولكن هو ِف وقت مستقبل 

ْمرِي َما اْسَتْدبَْرتح هذا املراد )
َ
ينِّ اْسَتْقَبْلتح ِمْن أ

َ
( ما قد دبر أي مىض، لو أين لَْو أ

 سأستقبله فإن الفعل اذلي سأفعله هو كذا وكذا.

ْق الَْهْديَ قال ) سح
َ
ْمَرة  ميع، ) ( ال أحرض اهلديلَْم أ وجلعلتها ( ويف رواية )وََجَعْلتحَها عح

( انليب صىل الل عليه وسلم ساق اهلدي من املدينة، وكما ذكرنا حجَّ قارنا، لىبَّ عمرة
( وساق معه اهلدي، وهذا يسىم عند ْليك امهلل حجة وعمرةباحلج والعمرة، قال )

عمرة، وهذا نوع من أنواع "، قرن احلج والعمرة، يعين مجع احلج والالقارنالعلماء "
( ْليك امهلل حجة وعمرةالنسك مَشوع، جيمع بني احلج والعمرة بنية واحدة، فيقول )

 هذا يسوق اهلدي معه.

ْق الَْهْدَي فقال صىل الل عليه وسلم ) سح
َ
ْمرِي َما اْسَتْدبَْرتح لَْم أ

َ
ينِّ اْسَتْقَبلْتح ِمْن أ

َ
لَْو أ

ْمَرة   (، زيادة الالم، يه زيادة عند أيب داود، وابن وجلعلتها عمرةرواية )( ويف وََجَعلْتحَها عح
ْمَرة  اجلارود وابليهيق وابن حبان، ) ( يعين لو لم آخذ ميع اهلدي أقلب هذه وََجَعْلتحَها عح

( وأىت باهلدي، ْليك امهلل حجة وعمرةاحلجة عمرة، انليب صىل الل عليه وسلم قال )
ها عمرة، فلهذا قال )فقال: لو أنين لم أحرض اهلدي  ْم لقلبتها عمرة، أصريَّ َفَمْن اَكَن ِمْنكح

ْمَرة    (.لَيَْس َمَعهح َهْدي  َفلَْيِحلَّ َويْلَْجَعلَْها عح

ا خرجوا من املدينة كما مر معنا ِف حديث اعئشة ِف الصحيحني قالت   يعين الصحابة لمَّ
(، فاذلي أهل ج والعمرةمنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل باحلج، ومنا من أهل باحل)

بالعمرة ال يسوق معه اهلدي، ال يلزمه، واذلي يهل باحلج ال يلزمه اهلدي، ومن أهل 
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باحلج والعمرة، هذا يسوق معه اهلدي، لكن قد يسوقه من اإلحرام كما فعل انليب صىل 
الل عليه وسلم ِف موقت اإلحرام عند ذي احلليفة، وقد يسوقه بعد ذلك، ِف طريقه أو 

( ْليك حج وعمرةدما يصل إىل مكة، فقال انليب صىل الل عليه وسلم: اذلي قال )عن
 باهلدي، هذا يقلب نيته، فيجعلها عمرة. يأتلكن لم 

واذلي أحرض معه اهلدي يكمل، يتم حجه قارنا، كما وقع للنيب صىل الل عليه وسلم، 
ها  .اهلدي يقدَلَّ ويُشَعر وجُيلَّل، فإنه ساق اهلدي معه، أىت بانلاقة اليت أهداها، واليت قدلَّ

اتلقليد هو أن يعلَّق ِف عنقه خيط، واألفضل أن يكون من خشاش األرض، نبت  =1
يابس يعلق ىلع انلاقة حىت تُعلم أنها هدي، فال يُتعرَّض هلا، يعين لو أن احلاج أىت بهديه، 

اك انلبت ة، معلق عليها ذويف الطريق ضلَّت عنه، إذا وجدها مسلم آخر، ووجدها مقدلَّ 
 .ايلابس

ومشعرة واإلشعار هو جرح يسري ِف صفحة العنق ايلمَن ىلع الصحيح عند أكرث أهل  =2
 .يسري منه دم حىت يبنيَّ أنها هدي العلم،

وجملَّلة أن يوضع عليها ثوب فوق ظهرها ويقطع وسط السنام حىت تدخل، هذا هو  =3
اهلدي، ومثله يفعل مع ابلقر والغنم ىلع الصحيح، وبعض أهل العلم يقول: الغنم وابلقر 

 تقدلَّ فقط فال تشعر وال جتلل، والصواب إشعارها وتقليدها وإجالهلا.

قليد واتلجليل، يقول هذا هدي، وقد قال فإذا وجده املسلم ووجد عليه أثر اجلرح واتل
ْم َحىتَّ َيْبلحَغ الَْهْديح َُمِلَّهح ربنا جل وعال } وا رحءحوَسكح ، واهلدي ال يذبح 196{ابلقرةَوََّل حَتْلِقح

حىت يصل ويأيت وقته فيرتكه وال يتعرض هل، وجُيلب إىل مكة ألن ذحبه يكون ِف مكة، 
 اء ومساكني مكة، وأيضا يُهدى منه.أو ِف مَن، ويؤلك منه ويتصدق ىلع الفقر

فانليب صىل الل عليه وسلم اكن قد أحرض معه اهلدي، قال: لو أنين لم أحرض ميع اهلدي 
( ىلع الرتتيب السابق اذلي ْليك امهلل حجة وعمرةلقلبت احلجة والعمرة ألنه لىب )

ختص ذكرناه، أقلبها عمرة، وأصريها عمرة، وقد سبق أن ذكرت لكم أن احلج قد ا



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

100 
 

ْليك اهلل حجة ببعض املسائل ومن ذلك قلب انلية، ألن منهم من قال ِف ذي احلليفة )
امهلل (، والرجل قال وهو يريم )اجعلها عمرة( قال هل انليب صىل الل عليه وسلم )وعمرة

ِبمة (، قال َّل؟( قال )حججت عن نفسك( فقال انليب صىل الل عليه وسلم )عن شح
ة إىل نفسه، فاحلج قد خيتص مفقلب احلج من شرب 1(شِبمةحّج عن نفسك ثم عن )

 ببعض املسائل، ومنها قلب انلية.

، ما ثمة عمل 2(إنما األعمال بانليات، وإنما للك امرئ ما نوىخبالف األعمال األخرى، ) 
إال بنية، يستحيل ىلع اإلنسان أن يعمل عمال دون نية، قد يعمل العمل دون قصد، 

ية، لكن أن يعمل العمل دون نية هذا مستحيل، وإنما يقول: لم وفرق بني القصد وانل
إنما األعمال أقصد كذا، أما انلية فموجودة، فاذلي يعمل عمال دون نية هذا املجنون، )

 ( ما ثمة عمل إال بنية.بانليات

( فله من وإنما للك امرئ ما نوىوهذا العمل ما لصاحبه من األجر؟ هل حبسب انلية، )
ه ِف أمر انليات، األجر ِف ال عمل اذلي نوى به حبسب نيته، وهلذا ينبيغ للمسلم أن يتفقَّ

وددت لو أن هناك رجل قائم يف املسجد وهلذا ال يُستغرب قول ذاك اإلمام من السلف )
 ، فاإلنسان يبلغ من األجر واثلواب بنيته حبسب ما مجع فيها.3(يعلم انلاس أمر نياتهم

ْم لَ قال ) ْمَرة  َفَمْن اَكَن ِمْنكح ( لزوما، من ليس معه ْيَس َمَعهح َهْدي  فَْلَيِحلَّ َويْلَْجَعلَْها عح
( ساق اهلدي ْليك امهلل حجةهدي يقلبها عمرة، يصريَّ حجته عمرة، يعين سواء قال )

( ولم يسق اهلدي، جيعلها عمرة، هنا ْليك امهلل حجة وعمرةأو لم يسق اهلدي، أو قال )
 مسأتلان:

 األفضل من النسك عند اإلفراد والقران واتلمتع.: ما هو األوَّل= 1
 : إذا أراد املفرد أو القارن أن يقلب حجته عمرة، مىت جيوز قلبها ومىت ال جيوز.اثلانية= 2

                                                           
 .: صحيح[1811]صحيح أبي داود  1
 .[1]صحيح البخاري  2
َهاِء َمْن لَْيَس َلهُ ُشْغٌل إاله أَْن يُعَلَِّم النهاَس َمقَاِصَدُهْم فِي أَْعَماِلِهْم ]قاله أبو محمد عبد هللا بن أبي حمزة، ولفظه )َوِدْدُت أَنههُ لَْو َكاَن ِمْن اْلفُقَ  3

، فَإِنههُ َما أَتَى َعلَى َكِثيٍر ِمْن النهاِس إاله مِ  الحاج العبدري ْن تَْضيِيعِ النِّيهاِت( المدخل البن َويَْقعَُد إلَى التهْدِريِس فِي أَْعَماِل الّنِيهاِت لَْيَس إاله
1/6]. 
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 أما األول: فلكل اختار مذهبا.

أ= فاملالكية خيتارون أن اإلفراد أفضل، ورجحوا روايات أن انليب صىل الل عليه وسلم 
 لوا هذا قول أيب بكر وعمر، واكنا يأمران بذلك.لىبَّ باحلج، وقا

ب= واختار الشافعية واألحناف أن القران أفضل، ألن انليب صىل الل عليه وسلم حجَّ 
 قارنا.

ج= ويف قول عند احلنابلة أن اتلمتع أفضل، ألن انليب صىل الل عليه وسلم أمر الصحابة 
 بذلك، وتمَن لو أنه حجَّ متمتعا.

ح القران، ومنهم من رجح اتلمتع، ومنهم من د= وعند املالكي ة أقوال أخرى منهم من رجَّ
 قال يه لكها سواء.

دون أن أطيل، أن اتلمتع هو األفضل ألن انليب صىل الل عليه وسلم  األقوى واهلل أعلم
تمناه، وال يتمَن إال ما فيه خري وفضل، وألن انليب صىل الل عليه وسلم أمر الصحابة أن 
يفعلوه،  وألنه صىل الل عليه وسلم ظهر منه الغضب ملا وجد الصحابة ِف أنفسهم شيئا 

لوا حجتهم إىل العمرة، ألنهم اكنوا ِف اجلاهلية يرون أن العمرة من أفجر  من أن حيوَّ
، أو كما قالوا، ألن ونأيت مىن تقطر مذاكرنا منيا أحنرم :الفجور، وهلذا قالوا يا رسول الل

اإلنسان إذا أحل وصار حالال يقرب زوجته، فهذا اذلي منعهم من ذلك، فغضب انليب 
ْم لَيَْس َمَعهح َهْدي  فَ صىل الل عليه وسلم، وأمرهم بأن جيعلوها عمرة، ) َمْن اَكَن ِمْنكح

ْمَرة    (.فَلَْيِحلَّ َويْلَْجَعلَْها عح

قال بعض العلماء بل هذا واجب، وهو اختيار ابن عباس من الصحابة، ابن عباس ريض 
بل ولو ساق -الل عنهما يقول: جيب ىلع من نوى اإلفراد، أو نوى القران ولم يسق اهلدي 

هلا إىل عمرة، فالقران واإلفراد منسوخ، لم يبق من النسك قال جيب عليه  -اهلدي أن حيوَّ
إال اتلمتع، فيجب عليك أيها احلاج أن حتج باتلمتع ال باإلفراد وال بالقران، وهذا قول 

 ابن عباس ريض الل تعاىل عنهما، واختاره بعض العلماء.
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ذلك كما أشار إىل  واألقرب والل أعلم أن اتلمتع هو األفضل مع جواز غريه، ويدل ىلع
ذلك شيخنا عبد املحسن العباد حديث انليب صىل الل عليه وسلم، وهو حييك عن فعل 

وَْحاءِ ، عيىس عليه السالم آخر الزمان، ) ِي َنْفِِس بَِيِدهِ، يَلحِهلََّنّ اْبنح َمْرَيَم بَِفِجّ الَرّ َواذَلّ
َما ْو يَلَْثنِيََنّهح

َ
ْعَتِمر ا، أ ْو مح

َ
ا أ ر اإلفراد والقران، فهذا يدل ىلع أنه يبىق مَشواع إىل ذك 1(َحاج ّ

آخر الزمان، فاألفضل هو اتلمتع، لكن غريه اإلفراد والقران جائز، لكن األفضل هو 
 اتلمتع.

إذا أراد أن حيول حجته إىل عمرة! يعين إنسان لىب باحلج، وصل مكة فعلم أن اتلمتع هو 
يسق معه اهلدي، أراد أن جيعلها عمرة، مىت األفضل، وهو جاء مفردا، أو جاء قارنا ولم 

هلا عمرة؟   يصح هل أن حيوَّ

= عند املالكية ما لم يطف، فيجوز هل أن حيوهلا إىل عمرة، فإن طاف فلهم قوالن: قيل هل 1
 أن حيوهلا إىل عمرة، وقيل ال، أما إذا رشع ِف السيع فال.

هلا إىل عمرة، فإن صىل = وعندهم قول آخر إذا طاف ولم يصيل ركعتني، فله أن حيو2
ركعيت الطواف ال حيوهلا إىل عمرة، والصواب كما هو ظاهر من احلديث، مىت أمر انليب 

ا أنىه السيع بني الصفا واملروة.  صىل الل عليه وسلم أن جيعلوها عمرة؟ لمَّ

وهلذا من دخل ملبيا باحلج أو ملبيا حبج وعمرة، مادام هو ىلع الصفا أو أتم السيع جاز هل 
ن حيوهلا إىل عمرة، ولو ِف السيع بني الصفا واملروة، بل ولو أتم السيع، جاز هل أن حيوهلا أ

إىل عمرة، فيحلق إذا اكن اثلامن من ذي احلجة بعيدا، أو يقرصَّ إذا اكن اثلامن من ذي 
 احلجة قريبا.

فطوفوا باْليت ( وألجله استفيد الوجوب، )فقال أحلوا من إحرامكمقال ِف رواية )
( فرخص للمتمتع أن يقرصَّ من شعره إذا اكن اثلامن من ذي لصفا واملروة وقْصواوبا

 رابعة مضت من ذي احلجةاحلجة قريبا، ألنهم مىت دخلوا مكة؟ قلنا صبيحة الرابع، )

                                                           
 [1252]رواه مسلم 1
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(، يعين بيق عن اثلامن من ذي احلجة أربعة أيام، فلو حلق شعر بعد أن ارتفع الضحا
الشعث والغرب مطلوب أن يكون ِف احلج، رأسه ال يكون ِف حجه أشعث أغرب، و

 وبذلك يبايه ربنا جل وعال املالئكة عشية عرفة كما جاء ِف احلديث.

( اثلامن من ذي احلجة، حىت إذا اكن يوم الرتوية( يعين اجعلوها عمرة )وأقيموا حالَّل)
 سيم بيوم الرتوية قالوا: 

لريتووا،  -املاء-السقيا = ألن احلجيج اكنوا يتجهزون للخروج إىل مَن، فيجمعون 1
ليَشبوا منه، يك خيرج من اثلامن ذي احلجة من مكة إىل مَن، ومن مَن إىل املزدلفة، ثم 
عرفة، ثم يرجع، يبىق هل يومان، فيزتود من املاء، فسيم بيوم الرتوية، فهم اكنوا يرتوون من 

 املاء ملا بعده، ويستقون ويستسقون.

ا رأى الرؤيا أنه = وقيل سيم بيوم الرتوية نسبة ل2 قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم، لمَّ
ر، هل هذه الرؤيا  يذبح ودله إسماعيل، فقيل ذاك ايلوم اثلامن ذي احلجة تروى، وفكَّ
صحيحة يقوم بها أو ال يقوم بها، ايلوم اتلاسع عرف أنها رؤيا حق يطبقها، فسيم يوم 

 عرفة، ايلوم العارش هو يوم اذلبح.

وها عمرة.دمتم بها عمرةواجعلوا الت ق)  ( أي صريَّ

عين لم ي(، وهو يف أسفل املروةريض الل عنه، ِف رواية البن اجلارود واإلمام أمحد قال )
يصل يك يكمل الشوط، أو أتمه ثم نزل دخل املروة، سمع انليب صىل الل عليه وسلم 

إىل آخر  ...(يا أيها انلاس لو أين استقبلت من أمري ما استدبرتيقول هذا الالكم، )
 احلديث.

وها عمرة، يعين هل هذا خاص  يعين حنن جئنا للحج، أو جئنا حلج وعمرة، فقلت: صريَّ
مَشوعة نلا دائما؟ أم فقط هذا العام  بهذا العام أم أنه دائم؟ يعين العمرة ِف أشهر احلج،
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حىت تبني نلا العمرة كونها من أفجر الفجور هذا اكن ِف زمن اجلاهلية؟ أو حىت تبني نلا 
أن العمرة جائزة مَشوعة ِف لك اعم؟ أو أن للك أحد جاء حبج أو عمرة هل أن يقلبها إىل 

مْ عمرة؟ )
َ
لَِعاِمَنا َهَذا أ

َ
ِ أ وَل اَّللَّ بَدٍ َفَقاَل يَا َرسح

َ
 (. أِل

(، ويف رواية للنسايئ وابن ماجة وابليهيق أرأيت عمرتنازاد الطحاوي والنسايئ )
( هذه املتعة أرأيت متعتنا(، أو قال )أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم ألبد(، )متعتنا)

 (.لعامنا هذا أم ألبداليت أمرتنا بها )

 (.قالِف رواية ابن ماجة بزيادة )

َصابَِعهح ( أي انليب صىل الل عليه وسلم )وقال)
َ
ح َعلَْيِه وََسلََّم أ ِ َصىلَّ اَّللَّ ولح اَّللَّ فََشبََّك َرسح

ْخَرىَواِحَدة  يِف 
ح
( يعين دخلت العمرة ِف احلج، والتشبيك هكذا ِف املسجد منيه عنه، اأْل

ىَت املسجَد غري جائز، كما قال انليب صىل الل عليه وسلم ) 
َ
كم يف بيتِِه ثم أ  أحدح

َ
إذا توضأ

 ، ثبت عن أيب هريرة.1(اكن يف صالٍة حىت يرجَع فال يفعلح هكذا وَشبََّك بنَي أصابِعه

ث آخر أن انليب صىل الل عليه وسلم صىل بالصحابة إحدى صاليت لكن جاء ِف حدي
العيش، الظهر أو العرص كما شكَّ الراوي، فسلم من الركعتني، صىل ركعتني وسلَّم، وقام 
إىل خشبة معروضة ِف قبلة املسجد فشبك بني أصابعه ووضع خده ىلع يديه، فقال ذو 

يا رسول اهلل أقْصت الصالة أم ) -رجل يقال هل ذو ايلدين اكن ِف يديه طول-ايلدين 
، فاحلاصل أن انليب صىل الل عليه وسلم شبَّك، فجمع العلماء وقالوا: التشبيك 2؟(نسيت

غري جائز ملن خرج يقصد الصالة ِف املسجد، مادام قاصدا الصالة، بعد أن يسلم من 
الصالة وينتيه من الصالة، يريد أن خيرج من املسجد فال يكون قاصدا هاهنا 

وَّل يزال للصالة، وإن اكن ال يزال ِف حكم املصيل، ألن انليب صىل الل عليه وسلم قال )
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خيرج، إذن هذا إذا  1(ما لم حيدث أو ينْصف( حىت خيرج، )يف صالة ما دام يف مصاله
 اكن قاصدا الصالة وإال فجائز فعله.

َص )
َ
ح َعلَْيِه َوَسلََّم أ ِ َصىلَّ اَّللَّ ولح اَّللَّ ْمَرةح فََشبََّك َرسح ْخَرى َوقَاَل َدَخلَْت اْلعح

ح
ابَِعهح َواِحَدة  يِف اأْل

َجِّ   (، يعين املقصود:إىل يوم القيامة( زاد ابن اجلارود، واإلمام أمحد )يِف احلْ
العمرة جيوز فعلها ِف أشهر احلج، إبطاال ملا اكن عليه أهل اجلاهلية كما ذكرت  = أن1

 سابقا، ذكره انلووي.
 از القران أي دخلت أفعال العمرة ىلع أفعال احلج.= وقيل معناه جو2

 = وقيل معناه سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف.3

(، ويف رواية البن َّل بل ألبد أبد، َّل بل ألبد أبدوزاد أبو داود وادلاريم وابليهيق )
عليه وسلم ثالث مرات، أما  اجلارود، قال ذلك ثالث مرات، يعين كررها صىل الل

ألعامنا هذه فسخ احلج نلا خاصة عن انلاس اعمة، قال: بل نلا احلديث اذلي قال فيه )
 ( هذا حديث رواه أبو داود لكنه ال يصح، ضعيف.خاصة

( ثمة زيادات، يقول رساقة بن مالك وقدم يلعتوجد زيادات خارج الصحيح، قبل قوهل )
( هذا يدل ىلع أنه ِف احلج بني نلا ديننا كأننا خلقنا اآلنقال يا رسول اهلل بن جعشم )

يتوىل من يقوم ىلع انلاس بليان األحاكم الَشعية للحجيج، خاصة ما يتعلق باحلج، 
( فيَم العمل ايلوموخاصة ما يتعلق باتلوحيد، وبيان الَشك واتلحذير منه، يقول رساقة )

قالم وجرت به املقادير أم فيما أفيما جفت به األحنن نعمل فيم العمل ايلوم؟  )
؟( يعين اآلن أحدهم يفعل الطاعة، واآلخر يفعل املعصية، واآلخر كذا ... هذا نستقبل

اذلي نفعله يشء سبق ِف القضاء والقدر وكتبه األقالم، فيما جفت به األقالم وجرت به 
قالم، وجرت َّل بل فيما جفت به األاملقادير أو يشء مستقبل؟ قال صىل الل عليه وسلم )
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ر، كما قال انليب صىل الل عليه وسلم ِف احلديث، حديث ابن به املقادير ( يشء مسطَّ
 .1(رفعت األقالم وجفت الصحفمسعود )

(، هذه الرواية عند اعملوا فلك  ميرّس ؟( جاء ِف رواية اإلمام أمحد )ففيم العملقال )
 (.فلك ميرس ملا خلق هلقال ) الطحاوي والطياليس واإلمام أمحد، ويف رواية اإلمام أمحد

يا مجاعة عندنا أمران، يوجد رشع ويوجد قدر، أنت مطالب بالَشع، ولست مطابلا 
ره، أنه سيكون، هذا ال  بالقدر، القدر لل جل وعال، القدر ما خطه وسطره جل وعال وقدَّ

ٍء َخلَْقَناهح بَِقَدرٍ مدخل نلا فيه، قال جل وعال } َّ ََشْ ََّل وقال جل وعال } ،49{القمرإِنَّا لكح
لحونَ 

َ
حْسأ ْم ي ا َيْفَعلح َوهح لح َعمَّ

َ
حْسأ  .23{األنبياءي

الَشع فيه أوامر ونواه، وأخبار، األوامر تُفعل، وانلوايه جُتتنب، واألخبار تُصدق، فنحن 
هنا مطابلون بالَشع، أما القدر والكون فنحن ال نسأل عنه، وال دخل نلا فيه، بل هو 

ال يسأل عما يفعل وهم يُسألون، فأهل السنة واجلماعة توسطوا هذا أمر الل جل وعال، 
 اتلوسط، خالف الفرق الضالة، الفرق املنحرفة ترضب هذا بذاك.

 :فعندنا القدرية انلفاة، ألن القدرية قسمان، القدرية انلفاة، والقدرية اجلربية

واه، أمرنا ونهانا إذن ينكرون القدر، تعلقوا بالَشع، الَشع أوامر ون فالقدرية انلفاة =1
ر عليك أن  جيب علينا أن نفعل األمر ونرتك انليه، كيف تقول إن الل أمر ونىه ثم يقدَّ
تفعل املنيه وترتك املأمور، هذا اتلناقض ِف نظرهم، فتعلقوا بالَشع وردوا القدر، وهذا 

 مذهب املعزتلة واجلهمية، والقدرية انلفاة.

، اذلين تعلقوا بالقدر وتركوا الَشع واألمر، جلِبيةالطائفة األخرى وهم القدرية ا= 2
يقولون هذا يشء مقدر، فإذن املعصية حمبوبة، وهؤالء طوائف، أخبثهم من يقول إن 

إبليس مؤمن، قد ينكر اإلنسان هذا ولكنه موجود، ألن من ابتعد عن نصوص الكتاب 
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قضاء الل جل والسنة ضل ال حمالة، فمنهم من يقول إن إبليس مؤمن، ألنه خاضع ل
 وعال.

بل حيدثين أحد اإلخوة أن أحدا رأى ِف قناة من القنوات من يستدل ىلع أن إبليس 
وصار  -زمييل-مؤمن، وهذا ِف وقت قريب، فاقتنع بهذه الفكرة، واتلىق مع هذا األخ 

يناقشه ِف هذا، إبليس مؤمن ألنه خاضع للقدر، ُكتب عليه الكفر فاكن اكفرا، إذن هو 
تَيَْنا َطائِِعنيَ َفقَ خاضع }

َ
ا قَاَْلَا أ ْو َكْره 

َ
ْرِض ائْتَِيا َطْواع  أ

َ
ْسلََم ، }11{فصلتاَل لََها َولِْْل

َ
َوهَلح أ

ا ْرِض َطْواع  َوَكْره 
َ
َماَواِت َواأْل ، أسلموا فهم مسلمون، هذا إسالم 83{آل عمرانَمْن يِف السَّ

الَشيع، اإلسالم الكوين  كوين وليس إسالما رشعيا، عندنا اإلسالم الكوين واإلسالم
ره جلَّ وعال، اللك  لكهم مسلمون، ال يوجد أحدا خيرج عن قدر الل وقانونه، وما سطَّ

ره، لكن اذلي به اإلسالم واحلسنات هو اإلسالم الَشيع،  خاضع حتت ما يقضيه ويقدَّ
 فهؤالء غلبوا القدر ىلع الَشع.

الَشع، والقدر لل جل وعال، أهل السنة واجلماعة توسطوا، فيقولون امللكف مطالب ب 
حونَ فعل الل تبارك وتعاىل، } ل

َ
حْسأ ْم ي ا َيْفَعلح َوهح لح َعمَّ

َ
حْسأ ، ومن أجل هذا فإنه 23{األنبياءََّل ي

يعاتب اإلنسان نفسه إذا ارتكب املعصية، وُيذم وخَياف ويوجل، ويفرح بالطاعة 
 ويرجو رمحة الل تعاىل.

( وليس لك أن تقول: ياربَّ ملاذا فلك  ميرس ملا خلق هلاعملوا ؟( قال )ففيم العملقال )
جعلت هذا سعيدا وهذا شقيا! ألن هذا السؤال ينبين ىلع أصل، وهو أنك تسأل نفسك: 

ٍم لِْلَعبِيدِ هل يظلم الل شيئا أو ال يظلم؟ } ، ال يظلم الل شيئا، 46{فصلتَوَما َربَُّك بَِظالَّ
م ىلع نفسه الظلم فقال ) متح الظلَم ىلع نفِس وجعلتحه  ياوهلذا حرَّ عبادي ! إين حرَّ

املوا ا . فال تظَّ م  ، فقضاؤه وقدره لكه موافق تلمام احلكمة، وهو احلكيم 1(بينكم ُمرَّ
 العليم، وقضاؤه وقدره عدل وفضل، سبحانه وتعاىل.
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أما أهل السعادة فييرّسون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة ويف رواية قال )
ْعَطى َواتَََّق )فييرسون 

َ
ا َمْن أ مَّ

َ
حْسىَن )5لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: َفأ َق بِاحلْ ( 6( َوَصدَّ

ى ) هح لِلْيحرْسَ ح ا َمْن ََبَِل َواْسَتْغىَن )7فََسنحيَرسِّ مَّ
َ
حْسىَن )8( َوأ َب بِاحلْ حهح 9( َوَكذَّ ( فََسنحيَرسِّ

ى  ( هذه رواية لإلمام أمحد.لِلْعحرْسَ

مرنا إقال جابر )
ح
(، هذه الرواية ملسلم ذا حللنا، أن نهدي وجيتمع انلفر منها يف اهلديةفأ

ا حونلا احلج إىل  والطياليس واإلمام أمحد، من غري الطريق السابق، يقول جابر: أمرنا لمَّ
( ألن املتمتع أن نهديالعمرة، أو حلج والعمرة إىل العمرة، أمرنا إذا أنهينا احلج وحتللنا )

( فالغنم لك سبعة منا يف بدنةية زيادة للطياليس واإلمام أمحد )يلزمه اهلدي، ويف روا
للواحد واحدة، وابلقرة جيتمع فيها سبعة، وابلدنة اليت يه اإلبل جيتمع فيها سبعة، زاد 

فمن لم يكن معه هدي فليصم ثالثة أيام وسبعة إذا رجع إىل اإلمام مالك وابليهيق )
يَّاٍم يِف يام ِف احلج }(، اذلي ليس معه اهلدي يصوم ثالثة أأهله

َ
َفَمْن لَْم جَيِْد فَِصَيامح ثاََلثَِة أ

ة  اَكِملَة   َجِّ وََسْبَعٍة إَِذا رََجْعتحْم تِْلَك َعََشَ  .169{ابلقرةاحلْ

ثالثة أيام يصومها ِف احلج، هل معناه أنه يصومها ِف احلج؟، أو املقصود ِف ماكن احلج؟ أو 
وهو مذهب -وال ألهل العلم، وهلذا قال بعض العلماء املقصود وهو حمرم باحلج؟ ثالثة أق

أن اذلي يتمتع إن اكن يرى من نفسه أنه ال يوجد عنده ما يشرتي به  -مالك وغريه
اهلدي، فإنه ال حيرم ِف ايلوم اثلامن من ذي احلجة، وإنما حيرم قبل ذلك، حيرم ِف 

يام ِف احلج، وهو السادس، يصوم السادس والسابع واثلامن، فيكون قد صام ثالثة أ
حمرم، وهذا حيتاج إىل ديلل، فصيام ثالثة أيام ِف احلج ولو قلنا إنه حمرم باحلج، فيمكن 

رحخص للمتمتع اذلي لم جيد أن يصومها بعد ذلك، وهلذا قالت اعئشة ريض الل عنها )
 ، كما روى ذلك ابلخاري.1(اهلدي أن يصوم أيام التَشيق
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يوم األضىح، إذا لم يتيرس هل صام أيام التَشيق احلادي فاذلي لم جيد اهلدي ينتظر إىل 
{ يعين إذا رجع إىل وََسْبَعٍة إَِذا رََجْعتحمْ عَش، اثلاين عَش، واثلالث عَش، يكون ِف احلج، }

 أهله، قيل إذا رجع إىل مكة!، والصواب إذا رجع إىل أهله، ولو صامها بمكة أجزأته.

تخرج، والطياليس والطحاوي واإلمام أمحد قال ويف زيادة عند مسلم وأيب نعيم ِف املس
ا قال )فقلنا حّل ماذا؟، قال: احلّل لكهجابر ريض الل عنه ) ( اجعلوها عمرة وحتللوا( لمَّ

( يصري حالال احلّل لكهأي حل؟ حتلل ّلكَّ يعين يستطيع اإلنسان أن يقرب زوجته؟ قال )
( هذه زيادة للنسايئ رنافكِبح ذلك علينا وضاقت به صدوهل أن يقرب زوجته، قال )

واإلمام أمحد، ألنه اكن ِف اجلاهلية أن العمرة ِف أشهر احلج تعد من أفجر الفجور، فأراد 
فكِبح ذلك علينا وضاقت به ذا قال )يه وسلم أن يزيل هذا االعتقاد، هلانليب صىل الل عل

 ( هذه زيادة للنسايئ واإلمام أمحد.صدورنا

انليب صىل الل عليه وسلم، وال شك أن الصحابة الكرام  ثم فعلوا ذلك واستجابوا ألمر
اكنوا من أرسع انلاس استجابة ملا يقوهل انليب صىل الل عليه وسلم، فإن اكن هذا األمر 

 قد استقر عندهم بعد أن أمرهم انليب صىل الل عليه وسلم بادروا إىل فعله.

جاجا َّل نريد إَّل احلج، وَّل ننوي : فتذاكرنا بيننا فقلنا، خرجنا حزاد اإلمام أمحد، )قال
أمرنا أن (، )مخس يلال( ويف رواية )غريه، حىت إذا لم يكن بيننا وبني عرفة إَّل أربع
( يعين إشارة إىل أنهم قدموا لوطء نفيض إىل نسائنا فنأيت عرفة تقطر مذاكرنا املين

ل الراوي: النساء، وليس يعين ىلع هيئة اجلنب، وإنما يكون قريب عهد إىل زوجته، قا
كأين أنظر إىل يده حيركها، قالوا: كيف َنعلها متعة، وقد يقول جابر بيده ريض الل عنه )

 ( هذه الزيادة ِف ابلخاري ومسلم.سّمينا احلج

فبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم، فما ندري أَشء بلغه من السماء، أم َشء قال )
بينهم علم بذلك  يتذاكرون( هذه الزيادة ملسلم، يعين ملا صاروا بلغه من قبل انلاس
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انليب صىل الل عليه وسلم، يقول جابر ما ندري هل جاءه خرب السماء، أم أن هناك من 
 نقل إيله ذلك األمر، فخطب انليب صىل الل عليه وسلم ِف الصحابة الكرام.

وابن ماجة والطحاوي، قال روى مسلم وأبو نعيم ِف املستخرج والطحاوي والنسايئ 
( فخطب انلاس فحمد اهلل وأثىن عليه( وزاد الطحاوي والشافيع واإلمام أمحد )فقام)

( يعين هل أنتم فقال: أباهلل تعلّمون يا أيها انلاساثلناء غري احلمد كما وضحناه سابقا، )
افعلوا قد علمتم أين أتقاكم هلل، وأصدقكم، وأبركم، تعلمونين هذه زيادة للحاكم، )

فإين لوَّل هديي حلللت كما حتّلون، ( هذه زيادة ملسلم وابلخاري، ثم قال )ما آمركم به
(، يعين ال جيوز أن يفعل شيئا قد حرم ُملّه لكن َّل حيّل مين حرام، حىت يبلغ اهلدي

( هذه حىت يبلغ ُمله( وساق اهلدي )ْليك امهلل حج وعمرةعليه باإلحرام، ألنه قال )
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق يعين حىت ينحر يوم مَن ) زيادة للبخاري،

( هذه الزيادة ملسلم والنسايئ وابن ماجة والطحاوي وابليهيق رمحة الل ىلع اهلدي فحلوا
 اجلميع.

قال فواقعنا النساء وتطيبنا وزاد أيضا مسلم وأبو نعيم والنسايئ والطياليس وأمحد )
( هذه خطبة وسمعنا وعظاد مسلم وأبو نعيم والطحاوي )(، وزابالطيب ولبسنا ثيابنا

شك هذه ال  ( يعين أنتم تعلموين بأحاكم وأخبار الَشع؟! والأباهلل تعلّمونجليلة قال )
، كما 1(إن أتقاكم وأعلَمكم باهللِ أنايقول بها أحد، وهلذا قال عليه الصالة والسالم )
، وأتىق انلاس هل، وأخىش انلاس منه، جاء ِف رواية ِف الصحيح، فهو أعلم انلاس بالل

( فسمعنا وأطعنا(، قال )فافعلوا ما تؤمرون بهوأصدقنا، وأبرنا، صىل الل عليه وسلم )
 وهكذا اكن الصحابة يبادرون إىل الطاعة ريض الل تعاىل عنهم.

فحل انلاس لكهم وقْصوا إَّل انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن اكن معه قال جابر )
قال وهذه زيادة البن ماجة والطحاوي وابليهيق، وزاد ابلخاري وابليهيق وأمحد )( اهلدي

( بن عبيد الل ريض وليس مع أحد منهم هدي غري انليب صىل اهلل عليه وسلم وطلحة
                                                           

 [20]صحيح البخاري  1
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الل عنه، وهذا ال شك أنه قد اطلع عليه جابر، وإال غريه قد وجد، وقد ذكر أن انليب 
بكر وعمر ومن تيرس هل سياقة اهلدي، فإنهم ساقوا  صىل الل عليه وسلم اكن معه أبو

اهلدي معه صىل الل عليه وسلم، وكذلك جاء ِف حديث أسماء رواه مسلم أن الزبري اكن 
معه اهلدي فلم حيلل، فاملراد هنا ما علمه جابر، اطلع جابر ىلع أن اذلي ساق اهلدي هو 

لك، ومن علم حجة ىلع من لم انليب صىل الل عليه وسلم وطلحة، ولم يطلع ىلع غري ذ
يعلم، واإلنسان إنما ينقل ما علمه، فإن جاءت زيادة علم أخذنا بها، وذكرت اعئشة غري 

 طلحة.

 نقترص ىلع هذا والل أعلم.
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 .لة ِف انلاربدعة ضاللة، ولك ضال األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

انتهينا عند قول جابر بن عبد الل ريض الل تعاىل عنهما، ِف حديثه حول صفة حجة 
وليس مع أحد منهم هدي غري انليب انليب صىل الل عليه وسلم، إىل آخر زيادة، قال )

(، وقلنا هذه ِف حدود ما يعلم جابر ريض الل عنهما، وقلنا صىل اهلل عليه وسلم وطلحة
جاء عن اعئشة ريض الل عنه أن أبا بكر قد ساق اهلدي معه، ومثل ذلك عمر، إنه قد 

وجاء أيضا عن أسماء أن الزبري اكن قد ساق معه اهلدي، فلم يتحلل حىت يوم انلحر 
 كذلك.

 قال ريض الل تعاىل عنه

( وقدم يلع من سعايتهويف زيادة ملسلم والنسايئ والشافيع ِف مسنده، وابليهيق، زاد )
والسعاية املراد بها العمل ِف السيع، أي مجع الصدقة، وقد يقال: إن الصدقة ال حتل للنيب 

الل عليه وسلم، وال آلهل، فاملراد أن عليا لم جيمعها هل وآلهل، وإنما اكن ويلا عليها، صىل 
اكن قد ويل الصدقات وغريها احتسابا، أو اكن اعمال عليها من غري أن يأخذ منها، وقيل 
السعاية ال ختتص بالزاكة، والصدقة فقط، بل تستعمل ِف مطلق الوالية، وإن اكن أكرث ما 

 اية ِف الصدقة.تستعمل السع
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ح َعلَْيِه َوَسلَّمَ ) ( يعين جاء يلع ريض الل عنه من َوقَِدَم يلَعِ  ِمْن ايْلََمِن بِبحْدِن انلَّيِبِّ َصىلَّ اَّللَّ
ايلمن، ألن انليب صىل الل عليه وسلم اكن أرسله إىل ايلمن قاضيا، فجاء من ايلمن ومعه 

غري اليت جاء بها انليب صىل الل عليه  بدن انليب صىل الل عليه وسلم، أي بدن أخرى،
 وسلم وساقها.

أي حتللت، فاطمة لم تسق اهلدي معها، فوجدها قد حتللت، زاد ابن اجلارود ِف منتقاه 
زتين، (، والرتجل هو مشط الشعر، وليس املقصود فقط مشطه هاهنا بل فيه الترّجلت)

 وإال فمشط الشعر جائز للمحرم.

 فوجدها قد لبست ثيابا مطيبا واكتحلت كذلك، وهذا خيالف إحرامها.

يعين كيف تفعلني هذا، وأنت حمرمة، واملحرم يمنع من أشياء، فثمة أشياء ِف حقه 
وعة ذكرناها، اللباس املخيط املحيط رشحناه، حلق الشعر، قص الظفر، حمظورة، ممن

 الطيب، الصيد، وانلاكح، واخلطبة، وتغطية الرأس أيضا، هذه حتظر.

رمة وهو يعلم أن اذلين ؟(، يعين أنت حمْ وقال من أمرك بهذازاد أبو داود وابليهيق )
ولم نتحلل حنن بعد؟ فزاد خرجوا مع انليب صىل الل عليه وسلم أحرموا، فكيف حتللِت 

 ؟(.من أمرك بهذاأبو داود وابليهيق )

 صىل الل عليه وسلم.
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قال فَكن يلع اذلي قال هذا حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب هو اذلي قال )
( فالقول يرجع إىل دخلنا ىلع جابراإلسناد جاء عن جعفر بن حممد عن أبيه قال )( يقول

آخر واحد، فاألصل القول يرجع إىل جابر، لكن جابر حييك نلا صفة حج انليب صىل الل 
( إنما القائل حممد بن يلع بن احلسني بن فَكن يلع يقولعليه وسلم، فليس هو القائل )

 يلع بن أيب طالب.

ولح بِالِْعَراقِ قَاَل فَ ) ث.ََكَن يلَعِ  َيقح  ( يعين بعد ذلك صار حيدَّ

ا) َرِّش  فاطمة  معاتبة( من اتلحريش، واملراد به اإلغرار، وهنا املراد أن يذكر ما يقتيض ُمح
( يعين حيرَّضه، ويقول هل حيّرش فالن ىلع فالنلسائر عندنا )ريض الل عنها، ومنه املعَن ا

 ويعاتبه ويعنَّف عليه، ويكون ضده.من الالكم ما جيعله يلومه 

يعين إنكار الزوج ىلع زوجته املنكر، وفيه طلب ادليلل ىلع الفعل اذلي فيه املخالفة، 
( وانليب صىل الل عليه أِب أمرن بهذال، ففاطمة ريض الل عنها قالت )وفيه ذكر ادليل

َو إَِّلَّ َوْْح  يحوَح 3َوَما َيْنِطقح َعِن الَْهَوى )وسلم }   .2-3{انلجم( إِْن هح

ليس متهما هلا، ولكن لزيداد تأكدا، فذهب حمرشا ىلع فاطمة لذلي صنعت مستفتيا، 
يتأكد فيما ذكرت عنه، بمعَن ليس تكذيبا أن انليب صىل الل عليه وسلم لم يقله، 

لكن لربما لم حتمله ىلع املعَن اذلي ال بد أن حتمله عليه، أو لغري ذلك من املحامل، 
بها  ويريد أن يتأكد من انليب صىل الل عليه وسلم، فيه وليس تكذيبا أي أنه يكذَّ

بريئة من ذلك ريض الل تعاىل عنها، ففيه إذن جواز اتلأكد واتلثبت من الرواية أو من 



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

115 
 

انلقل، أو من اخلرب، أو من الفتوى، وال يلزم بالرضورة تكذيب انلاقل، إذا جاء انلاقل 
ب للناقل. واكن ثبتا وأراد اإلنسان أن يتثبت ويستثبت فال  بأس وال يقال إنه مكذَّ

أي يلع ريض الل تعاىل عنه، وهو مصيب ِف اإلنكار، ألن املحرم ال جيوز هل أن يفعل 
ذلك، ويه أصابت ِف الفعل ألنها حتللت، وأمرها انليب صىل الل عليه وسلم بذلك، فلكل 

، لكن لكَّ واحد منهم حممول ىلع وجه، فيه فعلت ما خيالف اإلحرام مصيب ِف فعله
ألنها حتللت، ففعلها صحيح مادامت حالال، لكن لو اكنت حمرمة ال جيوز هلا ذلك، 
وهلذا يلع ريض الل عنه أنكر ىلع أساس أنها حمرمة، فلو أنها فعلت ذلك ويه حمرمة 

 ساس.صح إنكاره، وهو أنكر ىلع هذا األ

أي انليب صىل الل عليه وسلم، ويف زيادة عند أيب داود وابليهيق ملا سأل يلع انليب صىل 
( يعين أن عليا قال إن أِب أمرن بهذاالل عليه وسلم قال هل ما صنعت فاطمة فقالت )

 (.أِب أمرن بهذافاطمة فعلت كذا وكذا، وسأتلها فقالت )

صدقت صدقت للنسايئ وابن اجلرود واإلمام أمحد، مرة ثاثلة )مرتني، ويف زيادة 
(، وهذا تأكيد أنا أمرتها به(، وكذلك زاد النسايئ وابن اجلارود واإلمام أمحد )صدقت

 ذللك.

قحلَْت ِحنَي َماَذا ( أي قال انليب صىل الل عليه وسلم لعيل )وقال لعِّلِف رواية قال جابر )
َجَّ   بليت باحلج، حني أهللت ماذا قلت؟( أي حني فََرْضَت احلْ
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( هذا فيه جواز أن يليب بما لىب به بما أهل به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمويف رواية )
الف فيها احلج العبادات األخرى، فإذا جئت أن تصيل هل غريه، وهذا من املسائل اليت خي

جيوز لك أن تنوي أن تصيل بما يصيل به اذلي جبنبك؟ إذا جئت للصالة تنوي بقلبك أن 
تصيل املغرب، تنوي أن تصيل بما يصيل به اإلمام أو اذلي جبنبك هل جيوز هذا؟ ال جيوز، 

رك اجلماعة صىل نافلة بانلاس، ألنه يمكن أن يكون اإلمام صىل لسبب معني، وملا أد
يمكن هذا، صالة الظهر أو العرص أو املغرب أو العشاء أو الفجر، واذلي جبنبك 

ْليك امهلل ما يمكن أن يكون يصيل صالة أخرى كذلك، لكن ِف احلج جيوز يقول )
 أليب بما لىب به فالن.(.(، أو )لىب به فالن

 ( ِ  ب
ِهلُّ

ح
مَّ إيِنِّ أ حَك قَاَل قحلْتح اللَّهح ول َهلَّ بِِه َرسح

َ
امهلل إين أهل بما أهل به فالن،  فيقول:( َما أ

 وهلذا يقول العلماء: اإلهالل هل صور:
 = يقول: بليك امهلل حجة، هذا مفرد.1
 = بليك امهلل حجة وعمرة، هذا قارن.2

= بليك امهلل عمرة، هذه عمرة مفردة، وإذا اكنت ِف أشهر احلج وحج من اعمه صارت 3
 تمتعا.

 = وأن يقول: بليك امهلل بما لىب به فالن، أو: أهلَّ بما أهل به فالن، هذا جائز.4

= أو أن يطلق وال يقيَّد، فيليب بالنسك ويقول: بليت بالنسك، أي بإطالق، هذا جائز 5
 لكن البد أن حيدده.

حَك وهنا قال ) ول َهلَّ بِِه َرسح
َ
ِهلُّ بَِما أ

ح
فالن، ووجد فالنا ( إذا قال: امهلل إين أهل بما أهل به أ

قد أهل مفردا، فيصري حجه مفردا، واآلخر اذلي أهل مفردا أراد أن يتم احلج باإلفراد، 
ا لقيه قال: بما أهللت، قال أهللت باإلفراد، فصار هنا  واذلي أهل بما أهل به فالن، لمَّ
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د عني معه مفردا، هل جيوز هل أن يقلبها إىل متعة؟ جيعلها عمرة ويتمتع؟ جيوز، ألن هنا ق
 النسك بما أهل به فالن، بعد ذلك إذا أراد أن يقلبه يقلبه. 

( ووجده قارنا، لكن اآلخر ساق اهلدي، امهلل إين أهل بما أهل به فالن) قال آخرإذا 
واذلي لىب بتلبيته لم يسق اهلدي، جاز هل أن يسوق اهلدي، ويتم قارنا وجاز هل أن يقلبها 

لىبَّ باملتعة، قال: بم بليت؟ قال: بليت بالعمرة، وبعد  عمرة، وحيج متمتعا، إذا وجد اآلخر
العمرة أليب باحلج، فيصري هو أيضا متمتعا، أما إذا لىبَّ باإلطالق صحت اتللبية، صح 

 ن يعيَّنه، إفراد، تمتع، أو قران.اإلهالل، والبد أ

وسلم قال لعيل قد سقُت اهلدي، ويلع ساق اهلدي، فال  ( أي انليب صىل الل عليهقال)
وامكث حتلَّ كما حلَّت فاطمة، وكما حلَّ غريها، ألنهم لم يسوقوا اهلدي، زاد النسايئ )

( أي حمرما، تبىق ىلع اإلحرام إىل أن يتحلل انليب صىل الل عليه وسلم، حراما كما أنت
 (.امكث حراما كما أنتالنسايئ ) فيتحلل يلع ريض الل تعاىل عنه، هذه الزيادة عند

ادلاريم ( وزاد من املدينة مائةِف زيادة للنسايئ وابن ماجة وابن اجلارود وابليهيق )
( يعين اذلي أىت يلع به من ايلمن، واذلي أىت به انليب صىل الل عليه وسلم هذا بدنا)

اهلدي لكه مائة بدنة، لكَّها تقرَّب بها إىل الل سبحانه وتعاىل، حنر من ذلك انليب صىل الل 
ه عليه وسلم شيئا، ثالثا وستني، وترك ابلايق لعيل أتم انلحر، ومُجع للنيب صىل الل علي

وسلم شيئا فجعل ِف قدر وطبخ وأكل انليب صىل الل عليه وسلم من اللحم، ومن املرق، 
يعين جيوز أن يسوق من اهلدي زيادة ىلع الفرض، يعين يسوق كرث من واحد، ومثل ذلك 
أن يضيح بأكرث من واحدة، ثنتني وثالث وأربع ومخس .. فإن ذلك جائز مَشوع ألنه 

 .تقرب إىل الل سبحانه وتعاىل
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وبعض انلاس لفرط جهله ال يفرق بني العبادة العظيمة، اكألضايح واتلقرب إىل الل جل 
وعال بإراقة ادلم، وبني إاعنة انلاس، هذا يشء قد خيلط فيه انلاس كثريا، ومثله احلج، 

ن فالنا، ..الخ  ج به فالنا، وبَن لفالن، وسكَّ يقال: فالن حيج لك اعم، لو أن ذاك احلج زوَّ
ون هل وجه، لكن انلاس خيطؤون فيه كثريا، واإلشاكل أنه قد صار بعضهم هذا قد يك

يذمَّ من يكرث احلج!، ومن يتابع بني احلج والعمرة، فيطبق حديث انليب صىل الل عليه 
نوَب ، كما ينيف الكريح َخَبَث وسلم )   تابِعوا بني احلجِّ و العمرةِ ؛ فإنَّهما يَنفياِن الفقَر و اذلُّ
أو كما قال انليب صىل الل عليه وسلم، فيقولون: هذا حيج لك اعم!، حيج هنا، ، 1(احلديدِ 

ج فالنا وفالنا!! هذا من العمل الصالح لكن احلج هل فضله، واملزيان  كيف ذلك؟ يزوَّ
 إنما هو املزيان الَشيع ليس باملزيان العقيل.

يع، وليس فوزن األعمال كونها األفضل من املفضول، هذا يكون حبسب املزيان الَش
بعقل اإلنسان، وهلذا العلماء هلم الكم ِف أفضل األعمال، ابن عمر اكن حيج حىت قيل هل: 

بين اإلسالم ىلع يا أبا عبد الرمحن أال جتاهد؟ فذكر حديث انليب صىل الل عليه وسلم )
، وقد قالت اعئشة للنيب صىل الل عليه 2(مخس ... وحج اْليت ملن استطاع إيله سبيال

احلج ( ويف رواية )نعم جهاد َّل قتال فيه احلج املِبور؟( قال )أىلع النساء جهاد)وسلم 
، فإذن هذه العبادات العظيمة اليت يتقرب بها إىل الل جل وعال، فيها فضل 3(والعمرة

وثواب عظيم عند الل جل وعال، وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه الل إن من 
 جل وعال بإراقة ادلم، أي باذلبح تقربا إىل الل عز وجل، أعظم القربات اتلقرب إىل الل

وانليب صىل الل عليه وسلم تقرب بمائة من ابلدن، توىل بنفسه حنر ثالث وستني، وترك 
خذ من لك يشء جزًء، ووضع ِف قدر وطبخ وأكل صىل 

ُ
ابلايق لعيل ريض الل عنه، وأمر فأ

 الل عليه وسلم.

                                                           
 : صحيح[ 2901]صحيح النسائي 1
 ]سبق تخريجه[ 2
 : صحيح[ 1185]إرواء الغليل  3
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دخل ىلع نسائه حلم، فقلن ما هذا؟ أضف إىل ذلك أنه ثبت عنه أ
ُ
نه ِف حجة الوداع، أ

قالوا: حلم بقر ضىح به انليب صىل الل عليه وسلم، أو كما جاء ِف احلديث، استفاد بعض 
 العلماء من هذا أنه ضىح أيضا، زيادة ىلع اهلدي األضحية كذلك.

( هل املقصود حقيقة العموم؟ اللفظ اعم، لكن هو عموم فأحل انلاس لكهمما معَن )
يراد به اخلصوص، املراد معظمهم، ألن أكرث انلاس لم يسق اهلدي، فأمرهم انليب صىل 

ل نسكه إىل عمرة، وإال فََحلَّ من ساق معه اهلدي لم يتحلل، ) الل عليه وسلم أن حيوَّ
ح َعلَْيِه وََسلََّم َوَمْن اَكَن َمَعهح َهْدي   وا إَِّلَّ انلَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ ح ْم َوقَْصَّ ُّهح ( وهلذا قالت انلَّاسح لكح

( لكن اعئشة ريض الل فحل من لم يكن ساق اهلدي ونساؤه لم يسقن اهلدياعئشة، )
 وسيأيت ذكر قصها ريض الل تعاىل عنها. عنها لم حترم ألنها حاضت،

واوإىل هنا تكون قد انتهت العمرة، ) ح ْم َوقَْصَّ ُّهح ( هنا انتهت العمرة فََحلَّ انلَّاسح لكح
ها عمرة، اذلي حج قارنا ولم يسق اهلدي صريها  بالنسبة للمعتمر، اذلي حج مفردا صريَّ

وا ولم حيلَّقوا ألن احلج قائم، أما عمرة، اذلي لىبَّ بالعمرة حتلل باتلقصري، وفيه أنهم قرصَّ 
إذا اكن بعيدا زمن احلج، فاألفضل احللق، واذلين بلوا باحلج والعمرة وساقوا اهلدي لم 
يتحللوا، وبيق انليب صىل الل عليه وسلم ِف مكة يصيل بانلاس ويقرص إىل يوم الرتوية 

 وهو ايلوم اثلامن من ذي احلجة.

( وجعلنا مكة بظهرنازاد ابلخاري ومسلم وأبو نعيم ِف املستخرج، والنسايئ وأمحد )
 يعين مكة وتذهب ملَن مبارشة ترتك مكة خلفك، بظهرك.

َجِّ ) َهلُّوا بِاحلْ
َ
وا إىَِل ِمىن  فَأ هح ج إىل مَن يكون يوم ( وهذا فيه ديلل ىلع أن اخلروتَوَجَّ

الرتوية، فاذلي يذهب إىل مَن قبل يوم الرتوية هذا خالف السنة، واذلي يذهب يوم 
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الرتوية مبارشة إىل عرفة هذا خالف السنة، واذلي يبىق يوم الرتوية ِف مكة فال خيرج 
يذهب  إما أنحىت ايلوم اتلاسع يوم عرفة فيذهب مبارشة إىل عرفة هذا خالف السنة، 

مبارشة إىل مَن ثم عرفة، وإما أن يبىق يوم الرتوية ِف مكة حىت يأيت يوم عرفة اتلاسع، 
ر إىل مَن، والسنة أن يذهب إىل مَن يوم الرتوية، ويذهب ضىًح، بعد أن  وإما أن يبكَّ
يبدئ الضىح، ألن السنة أن يدرك صالة الظهر هناك، فيصيل الظهر والعرص واملغرب 

 وم اتلايل، لك صالة مما تقرص يقرصها ويصليها اثنني ِف وقتها.والعشاء، وفجر ايل

يفعل كما فعل ِف بداية النسك، يغتسل ويتطيب، ويزيل شيئا من الشعر، ويلبس 
اإلحرام ويستقبل القبلة ويليب، هذا بالنسبة ملن حتلل من العمرة، أما القارن، فهو ال 

إىل عمرة، ال يزال البسا إحرامه، يعين  يزال البسا إحرامه، كذلك املفرد اذلي لم يقلبها
 يوم الرتوية فقط يذهب إىل مَن، وال يعيد اإلحرام من جديد.

َجِّ قال ) َهلُّوا بِاحلْ
َ
(، من اْلطحاء( وزاد ابلخاري ومسلم والطحاوي وابليهيق وأمحد )فَأ

 وأنت خارج من مكة.-ماكن منبطح مستو  

ثم دخل رسول اهلل صىل اهلل اىل عنهما )هناك زيادات نذكرها، قال جابر ريض الل تع
عليه وسلم ىلع اعئشة فوجدها تبيك، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأين أين قد حضت، وقد 
حل انلاس ولم أحلل، ولم أطف باْليت، وانلاس يذهبون إىل احلج اآلن، فقال: إن هذا 

يصنع احلاج  أمر كتبه اهلل ىلع بنات آدم، فاغتسِّل ثم أهِّل باحلج، ثم حيج واصنِع ما
فنسكت املناسك لكها غري أنها (، ويف رواية )غري أَّّل تطويف باْليت، وَّل تصِّل، ففعلْت 

(، دخل انليب صىل الل عليه وسلم ىلع اعئشة يتفقدها، فإذا يه تبيك لم تطف باْليت
 قال: ماذا ما شأنك؟ قالت أنه أصابها حيض، واحليض يمنعها من الطواف.

تتنا ويه أن الطواف جيب أن يكون ىلع طهارة، ألن انليب صىل وهذا يذكرنا بمسألة فا
(، فهذا يدل ىلع أن الطواف البد أن غري أَّّل تطويف باْليتالل عليه وسلم قال لعائشة )

َ يكون ىلع طهارة، وقد قال صىل الل عليه وسلم ) وافح باْليِت صالة  ولكن اَّللَّ الطَّ
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، فهذا يدل ىلع وجوب الطهارة ِف 1(إَّلَّ َبريٍ  أحل فيِه انلُّطَق فمن نطَق فال ينِطْق 
 الطواف، وحديث اعئشة يدل عليه.

أما السيع فال يلزم فيه الطهارة، وإن اكن هو األفضل، لكن إذا اكن يسىع فانتقض 
وضوؤه يتم سعيه ال إشاكل فيه، خالف الطواف إذا اكن يطوف وانتقض وضوؤه فيلزمه 

 أن خيرج ويتوضأ ثم يتم طوافه.

أحيانا قد يكون ثمة حرج مثل اآلن، يعين إذا اكن يطوف صبيحة عيد األضىح،  لكن
ها األول أو اثلاين أو اثلالث أو الرابع، يعين ال يقدر  واكن قريبا من الكعبة، يعين ِف صفَّ
أن خيرج يك يتوضأ ويرجع، صعب جدا، هلذا الشيخ ابن عثيمني رمحه الل، مع أنه يرى 

ة، وهذا قول مجهور العلماء، خالفا لألحناف فهم ال يرون أن من رشط الطواف الطهار
اشرتاط الطهارة، وإنما يرونها أفضل، فإن طاف بال طهارة صح طوافه، وعند مجهور 
العلماء ال يصح، والشيخ ابن عثيمني يقول: إذا اكن ِف زمحة وضاق عليه األمر ولم 

صة إذا اكن من أصحاب يستطع فيجوز هل أن يتم طوافه من غري أن يعيد الوضوء، خا
 األعذار، أو ممن به مرض، أو كبري السن، أو غري ذلك.

وبعض أهل العلم هلم فتاوى وحبوث ِف مسائل نازلة أو ِف أحاكم الزحام واالزدحام، هذا 
العارض اذلي عرض اآلن أكرث ممن اكن من قبل، وهو االزدحام، هل هل أثر ببعض 

 أثر، هناك من حبث هذا املبحث.األحاكم املتعلقة باحلج، أو ليس هل 

ولم أطف باْليت وانلاس ( ألنها بلَّت بالعمرة )فقالت قد حّل انلاس ولم أحللقال )
( يذهبون إىل احلج اآلن، فقال صىل اهلل عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه اهلل ىلع بنات آدم

من  هذا يدل ىلع أن احليض قد ُكتب ىلع بنات آدم، خالفا ملن قال إن احليض أول
، حيث كنَّ جيتمعن ِف ماكن الصالة، فيتحدثن !أصاب نساء بين إرسائيل ،أصاب

ويفعلن ويفعلن، فألىق الل عليهن احليض، فصارت إحداهن جتتنب أثناء أداء الصالة 

                                                           
 : صحيح[23]مناسك الحج والعمرة  1
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والعبادة تلك املدة، هذا ال يثبت فيه يشء، وهذا اذلي جاء هنا أقوى وهو اثلابت، وأن 
 م.احليض كتبه الل ىلع بنات آد

( يعين يوم الرتوية وتليب باحلج وإن اكنت قد بلت بالعمرة، فاغتسِّل ثم أهِّل باحلجقال )
ثم حيج واصنِع ما يصنع احلاج فتحولت عمرتها إىل حجة مفردة، زاد أمحد وأبو داود )

( إذن تفعل لك األفعال اليت يفعلها احلجيج، ما عدا غري أَّّل تطويف باْليت، وَّل تصِّل
 والصالة. أمرين: الطواف،

فكون احلائض ال تصيل واضح، وكونها ال تطوف هذا يشء ذكره انليب صىل الل عليه 
وسلم، مما يدل ىلع اشرتاط الطهارة لصحة الطواف، وباتلايل فتنتظر حىت تطهر تلطوف، 
والسيع هل هلا أن تسىع؟ الصحيح أنه ال يصح هلا أن تسىع ليس ألن السيع يشرتط فيه 

ن السيع ال يكون إال ىلع إثر طهارة، هذا املعهود من فعل انليب صىل الطهارة، وإنما أل
الل عليه وسلم، لم ينقل عنه أنه سىع دون طواف، وهلذا الطواف جيوز فيه أن يتطوع، 

يعين بعد أن يتم العمرة أو بعد أن يتم احلجر، إذا جاء إىل املسجد جاز هل أن يطوف سبع 
ع كصالة انلافلة، لكن هل يَشع هل أن يسىع طوفات، ويصيل ركعتني من باب اتلطو

 تطواع بني الصفا واملروة؟ ال يَشع ذلك.

 وتتحلل، إذا ىعهذه احلائض إذا اكنت أصابها احليض، تنتظر إىل أن تطهر وتطوف وتس
طال عليها األمد، فتصرب إىل أن تطهر، ألن أقىص احليض ىلع بنات آدم كما جاء ِف 

ا كما حتيضح سلم )حلديث قوهل صىل الل عليه وا حتَيَّيض يف علِم اهللِ ستًّا أو سبع 
، فعىل فرض أنها حاضت السابع من ذي احلجة، أو اثلامن من ذي احلجة، فال 1(النساءح 

جتاوز السبع أيام، السابع، اثلامن، اتلاسع، العارش، احلادي عَش، اثلاين عَش، إذا اكن 
رابع عَش، يعين يكون األمد قريبا، السابع فاثلالث عَش، إذا اكنت حاضت للثامن فال

فلما تطهر تطوف وتسىع وتتم مناسكها، إذا طال األمر وجب ىلع الرفقاء االنتظار حىت 
 تطوف وتؤدي مناسكها.

                                                           
 .: حسن[188]إرواء الغليل  1
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إذا خشيت ذهاب الرفقة، مثال أن تكون ممن ذهبت ِف أول دفعة، ألداء املناسك، 
عَش من ذي احلجة، ويه لم فرتجع أول دفعة، وىلع فرض أن أول دفعة تكون ِف الرابع 

تطهر بعد، أو جاء اعرض يلزمها أن تعود فورا، أو يلزم حمرمها أن يعود فورا، فهل ترجع 
واصنِع ما معه؟ الواجب أن تبىق حىت تطهر، ثم تتم النسك لقوهل صىل الل عليه وسلم )

هو  ( يعين ال تصيل حىت تطهري، فهذايصنع احلاج غري أَّّل تطويف باْليت، وَّل تصِّل
الواجب، لكن بعض العلماء قال: ِف هذا الزمن الرفقة قد يصعب إمساكها كما اكن 
قديما، قديما يكرتي ادلابة وسائقها، فيلزمه أن يبىق، يكرتي ادلابة وسائقها فيأخذه 

 هو وأهله ألداء املناسك ثم يرجع، فإذا حاضت املرأة يلزمه أن يبىق.

ائرة أصال، لكن ِف دفع األوراق وحنوه ممكن بل ربما تصل إىل املطار، ولم تصعد للط
يردَّك، فهاهنا بعض العلماء أفىت جبواز أن تطوف، حىت ولو لم تطهر من باب احلاجة أو 

األوىل أن تصرب وأن تصابر،  -كما ذكرنا-الرضورة، هذا قول بعض العلماء ولكن 
العلم هناك وترجع سفرها إىل أن تطهر وتؤدي مناسكها فإن ضاقت بها الرضورة فأهل 

 تستفيهم ويكون احلكم ِف عينها وفيما خيصها.

( وهذه الزيادة عند مسلم، وأيب نعيم ِف املستخرج، وأيب داود، وطحاوي، ففَعلَْت قال )
وابليهيق، واإلمام أمحد رمحة الل ىلع اجلميع، وقد يُستدل هلذا بأن املرأة هلا أن تقرأ 

نع احلاج غري أَّّل تطويف باْليت، وَّل واصنِع ما يصالقرآن ويه حائض، ألنه قال )
ْو (، وربنا جل وعال قال }تصِّل

َ
ْم أ ْم آبَاَءكح َ َكِذْكِركح وا اَّللَّ رح ْم فَاْذكح فَإَِذا قََضْيتحْم َمَناِسَككح

َشدَّ ِذْكر ا
َ
 ، وأفضل اذلكر القرآن الكريم كما جاء ِف احلديث.200{ابلقرةأ

( هذه رواية عند ري أنها لم تطف باْليتفنسكت املناسك لكها غ(، ويف رواية )ففعلت)
 أمحد رمحه الل.
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ِف رواية عند أيب داود، ( يعين بمَن، كما جاء فََصىلَّ بَِهافيه جواز الركوب عند املناسك، )
ْهَر َوالَْعْْصَ َوالَْمْغرَِب (، )وصىل بنا(، ويف رواية أخرى عند أيب داود قال )يعين بمىن) الظُّ

( يعين ملا يصل إىل مَن يستقر ويأخذ ماكنا، ثم يصيل الظهر قرصا ِف َوالِْعَشاَء َوالَْفْجرَ 
يأيت املغرب يصيل املغرب ِف وقته،  وقته، وملا يأيت العرص يصيل العرص قرصا ِف وقته، وملا

ل ويصيل وتره  املغرب ال تُقرص، وملا يأيت العشاء يصليها أيضا قرصا، ثم إن شاء أن ينفَّ
 وينام ليستيقظ يوم غد، وهو يوم عرفة فيصيل الفجر بها.

العلم أنه واجب، لكن األكرث ىلع أنه سنة،  يعين السنة املبيت ِف مَن، ويرى بعض أهل
ثحمَّ َمَكَث قَلِيال  َحىتَّ وُيكره تفويته، وال خيرج من مَن إال بعد طلوع الشمس، قال )

ْمسح  ا فعل انليب (، إذا طلعت الشمس خيرج من مَن متوجها إىل عرفة، كمَطلََعْت الشَّ
 صىل الل عليه وسلم.

( يعين ِمْن َشَعرٍ (، )هل( بزيادة )وأمر بقبة هلِف زيادة عند أيب داود وابن اجلارود وابليهيق )
( بفتح انلون وكرس امليم، ونمرة جبل عليه تحرْضَبح هَلح بَِنِمَرةَ أصلها من جدل األنعام، )

فهذه السنة مطلوبة، فيزنل أعالم وأنصاف احلرم بعرفات، ونمرة ليست من عرفات، 
 أول ما يزنل بنمرة، ثم يمر ىلع مكة ثم يذهب يلقف لكن هذا صار صعبا فعله اآلن.

...( إىل  ْليك امهلل ْليك، ْليك َّل رشيك لك ْليكوا يلبَّون )ملا خرجوا من مكة خرج
آخره، وهل أن يكرب، جاء ِف احلديث كنا مع رسول الل صىل الل عليه وسلم بعرفة، منا 
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ليه، ومنا من يليب فال ينكر من يكرب فال ينكر عليه، ومنا من يهلل فال ينكر ع
 بري وسائر اذلكر، ويلكرث من اتللبية.، فله أن جيمع بني اتللبية واتلهليل واتلك1عليه

ََرامِ ) نَّهح َواقِف  ِعْنَد الَْمْشَعِر احلْ
َ
كُّ قحَريْش  إَِّلَّ أ ( يعين ملا خرج انليب صىل الل عليه َوََّل تَشح

وسلم، اكنت قريش غري شاكة، ِف أنه سيقف عند املشعر احلرام، يعين ال تَشك ِف ذلك، 
احلرام مزدلفة، ألنه من احلُْمس من قريش، وقريش  يعين متيقنة أنه ال جياوز املشعر

اكنت من احلمس واحلمس بمعَن الشدة، فاكنت تزعم قريش أنهم ِف خالل احلج ال 
خيرجون عن احلرم، مزدلفة من احلرم، ولكن عرفة ليست من احلرم، فاكنوا يرون أنه 

 سيقف رسول الل صىل الل عليه وسلم عند املزدلفة.

ا حج وهذا اكن ِف ابلخاري ِف روى  طريق جبري بن مطعم ريض الل عنه أنه قال لمَّ
قلت هذا من احلمس ما (، فقال )فإذا بانليب صىل اهلل عليه وسلم واقف بعرفةاجلاهلية )

(، وهو من العرب من قريش، وعرب قريش اكنوا اذلي أىت به هنا؟ أليس هو من احلحمس
ئر العرب اكنوا جياوزون املزدلفة ويقفون ِف ال جياوزون املزدلفة، وال يفوتون احلرم، وسا

ََرامِ عرفة، فقال ) نَّهح َواقِف  ِعْنَد الَْمْشَعِر احلْ
َ
كُّ قحَريْش  إَِّلَّ أ ( ليس املراد أنها ال َوََّل تَشح

تشك ِف يشء، إال الشك ِف الوقوف باملشعر احلرام، وإنما املراد أن قريشا لم تكن تشك 
بل اكنت توقن أنه سيقف عنده، فاملعَن أن قريشا اكنت ِف أنه سيجاوز املشعر احلرام، 

اجلاهلية تقف عند املشعر احلرام، واملشعر احلرام هو جبل ِف مزدلفة، يسىم مجع، 
ويسىم جبل قزح، وسائر العرب اكنوا يتجاوزون مزدلفة إىل عرفات فظنت قريش أن 

 زونها.انليب صىل الل عليه وسلم سيقف بمزدلفة اعدة قريش ال يتجاو

وا ِمْن َحْيثح ولكن جاوزه انليب صىل الل عليه وسلم لقوهل تبارك وتعاىل } فِيضح
َ
ثحمَّ أ

فَاَض انلَّاسح 
َ
، أي سائر العرب غري قريش حيث اكنت تقف عند مزدلفة، 199{ابلقرةأ

 وهذه يه املشاعر اليت اكن عليها إبراهيم عليه الصالة والسالم.

                                                           
 .]رواه الشيخان[ 1
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كُّ قحَريْش  ) ََرامِ َوََّل تَشح نَّهح َواقِف  ِعْنَد الَْمْشَعِر احلْ
َ
(، زاد أبو داود وابن اجلارود وابليهيق إَِّلَّ أ

ن بعض، ( سميت باملزدلفة الزدالف انلاس، أي اجتماعهم وتقارب بعضهم مباملزدلفة)
 واجتماعهم ِف ذلك املاكن.

 ( أي هناك.ويكون مَنهل ثمّ د مسلم من طريق آخر )ِف رواية عن

ىَت َعَرفَةَ قوهل )
َ
عرفة، وإنما املختلف فيه يه  ( يعين قاربها، وإال فنمرة ليست منَحىتَّ أ

ُعرنة، هل ُعرنة من عرفة أو ال؟ أكرث أقوال أهل العلم، ومجهور العلماء ىلع أنها ليست 
من عرفة، وإن اكن هناك قول للمالكية أنها من عرفة، والصواب أنها ليست من عرفة، 

ىَت َعَرفَةَ أما نمرة فليست من عرفة، فقوهل )
َ
َبْت هَلح َفوَ ( أي قاربها، )َحىتَّ أ ِ بََّة َقْد رضح َجَد الْقح
َل بَِها  ( صىل الل عليه وسلم.بَِنِمَرةَ فَََنَ

 ويه ناقته عليه الصالة والسالم.

( وفيه أنه فرححلت هل فركب حىت أىت بطن الواديداود وابن ماجة )ويف زيادة عند أيب 
ركب، فيَشع امليش، ويَشع الركوب، وقد يكون أفضل، وبطن الوادي يه ُعرنة بضم 

 وفتح الراء، وليست يه من عرفات. العني،

فة، وخطب أيضا يوم هذه اخلطبة اليت خطبها صىل الل عليه وسلم ِف انلاس، يوم عر
األضىح، وخطب أيضا يوم انلحر األول، يعين اثلاين عَش من ذي احلجة، هذه ثالث 
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خطب ثابتة ِف األحاديث الصحاح، ويه حمل اتفاق بني أهل العلم، بعضهم يزيد خطبة 
رابعة ِف ايلوم السابع من ذي احلجة، يعين قبل أن حيرموا باحلج، وهذه ليس عليها ديلل 

ويوم األضىح، ويوم  ي جاء هو ِف هذه املواضع اثلالثة، خطب يوم عرفة،واضح، واذل
 انلحر األول.

ما جاء ِف رواية أخرى، حرام يعين حيرم املسلم ىلع املسلم دمه وماهل، وأيضا عرضه ك
ْم َهَذا عليك دم املسلم، وحرام عليك مال املسلم، ويه حرمة عظيمة، ) ْرَمِة يَْوِمكح َكحح

ْم َهَذا ْم َهَذا يِف بَََلِكح ( مجع هلم ثالثة أمور هلا ُحرمة، حرمة ايلوم وهو يوم يِف َشْهِركح
ة املاكن وهو ابلدل احلرام، عرفة، وحرمة الشهر، وهو شهر الل احلرام ذو احلجة، وحرم

 فإذن حرمة الزمان، وحرمة املاكن، فاألمر عظيم وليس سهال.

.  أي ال يُلتفت إيله لك أمر من أمور اجلاهلية يبطل ويوضع ويردَّ

 أي مااكن من اقتتال ِف اجلاهلية أو سفك دماء أو اعتداء فهذا موضوع.

الف سابق قد أهدر فال يُطالب، فهو تنازل ِف هذا ادلم فاألمر يبدأ من جديد، ولك دم س
 موضوع.
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(، الربا كما أوضحنا سابقا ىلع قسمني: ربا ابليوع، أنظرن أزدكربا اجلاهلية أن يقول )
 وربا ادليون، ربا ادلين هو ربا اجلاهلية وهو اذلي اكن ِف اجلاهلية، وهل صورتان:

(، يعين يقرضه املال وملا يأيت أجل السداد يقول: أنظرين أنظرن أزدك: )الصورة األوَّل= 1
يعين أخرين، زدين ِف املدة أزدك، هذا حرام باالتفاق، هو ربا اجلاهلية اذلي حرمه الل 

 تعاىل وأنزل فيه اتلحريم.

(، يعين يكون عليه ادلين، زيد هل ضع وتعّجل: ويه حمل خالف )الصورة اثلانية= 2
رو إىل الشهر العارش، فصاحب ادلين حيتاج إىل املال، يأيت إيله ِف الشهر دين ىلع عم

ل يل، أنت بيق لك  السابع، أو الرابع أو اثلالث أو اتلاسع، فيقول هل: أنقص لك شيئا وعجَّ
مايل  أعطينمخسة أشهر يك تعطيين ادلين يعين األجل حمدد، أنا احتجت املال اآلن، 

 ( ربا ادلين وهو حمل خالف بني أهل العلم.لضع وتعجّ وأنقص لك، هذا يسىم )

. أما ربا ابليوع فهو اذلي جاء ِف احلديث ) ِّ ُّ بالِْبح ِة. والِبح ةح بالِفضَّ َهِب. والِفضَّ َهبح باذلَّ اذلَّ
ا بَيٍد. فَمن زاَد أوِ اسََّتا عريِ. واْلَّمرح باْلَّمِر. والِملحح بالِملِح. ِمثال  بِمثٍل. يَد  عريح بالشَّ َد والشَّ

 ، وهو ىلع قسمني ربا الفضل، وربا النسيئة:1(فقد أرََب 

= ربا الفضل: هو أن يكون بني جنسني متفقني فيبيعه بأزيد منه، يبيع تمرا رديئا بتمر 1
جيد، كيلو بكيلوين أو ثالثة، أو ذهب سبيكة، بذهب مصنَّع، ويتفاضلون ِف الوزن، 

ملتفقني باتلفاضل بينهم، إذا اكن فهذا ال جيوز وهو ربا الفضل ويكون بني اجلنسني ا
اجلنسان متفقان، ذهبا بذهب، فضة بفضة، تمرا بتمر، شعريا بشعري، قمحا بقمح، ملحا 
بملح، فهذا جيب فيه التساوي واتلقابض، ويلحق بهذه املطعومات لكَّ مااكن من الطعام 

م هل حجم أو يوزن، ومثله ما يصلح الطعام، فيجب  فيه إذا ومن القوت يكال يعين حيجَّ

                                                           
 [1584]صحيح مسلم  1
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استويا، اتلماثل واتلقابض، نوعية جيدة بنوعية رديئة، ال جيوز كيلو بكيلوين، أو قنطار 
 باثنني، مثال بمثل.

= ربا النسيئة ختتلف األجناس، يعين فضة بذهب، أو تمر بقمح، إنسان هل تمر، واآلخر 2
دا بيد، أما هل قمح، جيوز اتلفاضل قنطار باثنني، أو أقل أو أكرث، لكن جيب اتلقابض ي

انلقد بالطعام، ذهب بطعام، فضة بطعام، دينار بتمر، جيوز أن يشرتيه دينا، يعين يشرتي 
تمرا بدين، يدفع الحقا، هذا جائز ال إشاكل، ال توجد الربا بني انلقد واملطعوم، وبعضهم 
فهم خطأ فمنع ذلك، وانليب صىل الل عليه وسلم اشرتى ثالثني صااع وجعل درعه رهنا، 

 رتاها بدين، إىل أجل يعين.اش

يعين أيضا أبطل الربا، فمن اكن منكم تعامل وتعاقد بالربا، مع العباس بن عبد 
ْم رحءحوسح املطلب، فإنه موضوع، } مْ َوإِْن تحبْتحْم فَلَكح ْمَوالِكح

َ
، ليس هل إال رأس 279{ابلقرةأ

املال، يعين إذا اكن أسلفك وأنظرك ىلع أن تزيده فال تزده، وإنما تعطيه نفس املال اذلي 
 اكن بينكما.

 والل أعلم وصىل الل وسلم وبارك ىلع حممد وآهل وصحبه.

  



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

130 
 

 بسم الل الرمحن الرحيم 

ينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد لل حنمده ونستع
أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

: فإن خري الالكم الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش أما بعد
 .بدعة ضاللة، ولك ضاللة ِف انلار األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

انتهينا ِف رشح حديث جابر ريض الل تعاىل عنهما ِف صفة حجة انليب صىل الل عليه 
وسلم، إىل ذكر اخلطبة اليت خطبها انليب صىل الل عليه وسلم، واكن ذلك بعرفة، قال 

ْم فََخَطَب جابر ريض الل تعاىل عنه ) ْم َحَرام  َعلَْيكح ْمَوالَكح
َ
ْم وَأ  انلَّاَس َوقَاَل إِنَّ ِدَماَءكح

َاِهلِيَِّة حَتَْت 
ْ
ْمِر اجل

َ
ٍء ِمْن أ ُّ ََشْ ََّل لكح

َ
ْم َهَذا أ ْم َهَذا يِف بَََلِكح ْم َهَذا يِف َشْهِركح ْرَمِة يَْوِمكح َكحح

وع   ( بزيادة الواو، وزاد أبو داود أَّل و( ويف زيادة البن ماجة وابن اجلارود )قََدَمَّ َمْوضح
(، زاد ابن ماجة وابن أَّل وإن لك َشء( أي )إنوادلاريم وابن ماجة وابليهيق لكمة )

َضعح ِمْن (، )حتت قدم هاتني موضوعاجلارود )
َ
َل َدٍم أ وَّ

َ
وَعة  َوإِنَّ أ َاِهلِيَِّة َمْوضح

ْ
َوِدَماءح اجل

َارِ 
ْ
اَكَن (، )ابن عبد املطلب( زاد أبو داود وابليهيق )ِث ِدَمائَِنا َدمح ابِْن َربِيَعَة بِْن احل

َضعح ِرَبانَا رَِبا 
َ
لح رِب ا أ وَّ

َ
وع  وَأ َاِهلِيَِّة َمْوضح

ْ
َذيْل  َورَِبا اجل ا يِف بيَِن َسْعٍد َفَقَتلَْتهح هح ْسرَتِْضع  مح

وع   لِِب َفإِنَّهح َمْوضح طَّ من املال، كما قال زاد  ( لكه، يعين املقصود ماَعبَّاِس بِْن َعْبِد الْمح
ونَ تبارك وتعاىل } وَن َوََّل تحْظلَمح ْم ََّل َتْظلِمح ْمَوالِكح

َ
ْم رحءحوسح أ ، 279{ابلقرةَوإِْن تحبْتحْم فَلَكح

 وهذا الشق من اخلطبة قد رشحناه.
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 ثم قال صىل الل عليه وسلم ِف خطبته هذه

وهح )  َخْذتحمح
َ
ْم أ َ يِف النَِّساءِ فَإِنَّكح وا اَّللَّ ِ فَاتَّقح َماِن اَّللَّ

َ
( ويف رواية أليب داود، والشافيع، نَّ بِأ

 (.بأمانة اهللوابن ماجة، وابليهيق )

 (.وإن لكم عليهن(، )إنوابليهيق زيادة )وعند أيب داود وادلاريم وابن ماجة 

هذا فيه احلث ىلع وجوب مرااعة حق املرأة، وحق الزوجة، والوصية بها، وحبسن عَشتها، 
أحاديث كثرية، يأمر فيها انليب صىل الل عليه وسلم حبسن عَشة النساء، ويف ذلك 

َ يِف النَِّساءِ ) وا اَّللَّ ِ ( أي أنه ال يظلمهن، )فَاتَّقح َماِن اَّللَّ
َ
نَّ بِأ وهح َخْذتحمح

َ
ْم أ بأمنة ( أو )فَإِنَّكح

نَّ َواْسَتْحلَلْتحمْ ( فاملرأة يه أمانة عند الرجل إذا صارت ِف عصمته زوجة هل )اهلل وَجهح  فحرح
ِ  بَِكلَِمةِ  ( جل وعال بالعقد الَشيع وامليثاق اذلي يربط بني الرجل واملرأة، كما قال اَّللَّ

ْم ِميَثاق ا جل وعال }كَ  َخْذَن ِمْنكح
َ
ْم إىَِل َبْعٍض وَأ كح ْفىَض َبْعضح

َ
ونَهح َوقَْد أ ذح خح

ْ
ْيَف تَأ

ا نَّ . وقوهل )21{النساءَغلِيظ  وَجهح ِ َواْسَتْحلَلْتحْم فحرح وا ( يراد به قول الل } بَِكلَِمِة اَّللَّ فَانِْكحح
َباعَ  ْم ِمَن النَِّساءِ َمْثىَن َوثحاَلَث َورح ، وهذا إذن من الل جل وعال، 3{النساءَما َطاَب لَكح

 وتَشيع بناكح الرجل للمرأة.

ونَهح ) ا تَْكَرهح َحد 
َ
ْم أ ْن ََّل يحوِطِْئَ فحرحَشكح

َ
ْم َعلَْيِهنَّ أ ن حق الزوج ىلع امرأته، ( هذا مَولَكح

إذا منعها من كذا، فإنها تسمع الكمه وال تدخل ىلع بيته من ال يرىض، إذا لم يأذن ألحد 
ممن يكره ِف أن يدخل بيته وجيلس ِف مزنهل، سواء اكن غري املأذون هل رجال أجنبيا أو 

ه انلووي امرأة، بل قيل ولو اكن من حمارم الزوجة، فانليه جيمع مجيع ذلك، ىلع ما ذكر
 رمحه الل تعاىل.
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( أي خالفَن، فإذا اكن الزوج يمنع من أن يدخل بيته فالن وفالن أو فَإِْن َفَعلَْن َذلَِك )
فالنة، سواء اكن من األجانب أو اجلريان، أو أقاربه، أو أقارب أهله، فالواجب ىلع الزوجة 

عسف ِف استعمال هذا أن تطيع ِف ذلك وأن تأخذ بأمر الزوج، وال شك أنه ال جيوز أن يت
احلق، ويتجاوز احلد الَشيع فيمنع من صلة أرحام، لكن إذا منع ادلخول فتمنع دخوهل، 

منع صلة الرحم ألن صلة الرحم قد تقع، تتيرس ولو لم يدخل هذا القريب  ال يعينوهذا 
 إىل بيت هذا الزوج.

نَّ ) بحوهح النشوز، وهو خمالفة املرأة ألمر الزوج، ( ألنه يعدَّ نواع من فَإِْن َفَعلَْن َذلَِك فَارْضِ
ٍح ) َِبِّ ب ا َغرْيَ مح ( الرضب املربَّح هو الرضب الشديد، اذلي يرتك آثارا وعالمة ىلع رَضْ
ن، وإنما املَشوع هو رضب غري شديد وال شاق، وهذا ِف قوامة الرجال ىلع النساء، دابل

وَن ىلَعَ النَِّساكما قال جل وعال } ْم ىلَعَ َبْعٍض َوبَِما الرَِّجالح قَوَّامح ح َبْعَضهح َل اَّللَّ ءِ بَِما فَضَّ
يِت خَتَافحوَن  ح َوالالَّ احِلَاتح قَانَِتات  َحافَِظات  لِلَْغْيِب بَِما َحِفَظ اَّللَّ ْمَوالِِهْم فَالصَّ

َ
وا ِمْن أ ْنَفقح

َ
أ

نَّ يِف الَْمَضاِجعِ  وهح رح نَّ َواْهجح وهح نَّ فَِعظح وَزهح حشح ل يشء توعظ املرأة، إذا ، يعين أو24{النساءن
خالفت أمر الزوج ونزشت، نشوزها يكون بصور كثرية، أن ال تطيعه، أن ال تعارشه 

باملعروف، أن تمنعه حقوقه، أن تيسء األدب معه أو مع أهله أو مع ضيوفه، أو حنو ذلك، 
 فهاهنا يعظها بالل عز وجل، ويذكرها بالل تعاىل، ويبني هلا خطأها، ويعظها بتخويفها

من الل عز وجل، فيتلوا عليها آيات، أو يذكر هلا أحاديث انليب صىل الل عليه وسلم، 
 فإن استجابت فذاك اذلي يقصد ويراد.

نَّ يِف الَْمَضاِجعِ فإن لم تستجب }  وهح رح { فيهجرها ِف املضجع، وهجرها ِف املضجع َواْهجح
تفت إيلها، أو أن ينام ِف ولو أن يبيت معها ىلع نفس الرسير ولكن يويلها ظهره، وال يل

 غري ماكن نومها، ال أن خيرج من ابليت، فهذا اهلجر ِف املضجع.

نَّ فإن تابت فذاك وإال انتقل إىل األمر اثلالث }  بحوهح { يعين رضبا غري مربَّح، غري َوارْضِ
وا َعلَْيِهنَّ َسبِيشاق وال شديد، وإنما هو رضب خفيف، } ْم فَاَل َتْبغح َطْعَنكح

َ
َ فَإِْن أ ال  إِنَّ اَّللَّ

، يعين إذا أطاعت ورجعت وتركت نشوزها، فال يتجرب عليها 24النساء{اَكَن َعلِيًّا َكبرِي ا
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وا َعلَْيِهنَّ الزوج، وال يتسلط عليها } {، وابليغ جماوزة احلد، فابليغ حرام ألنه فَاَل َتْبغح
َ جماوزة احلد، وهلذا هدد الل عز وجل ِف هذه اآلية، } { هذا تهديد اَكَن َعلِيًّا َكبرِي ا إِنَّ اَّللَّ

د للزوج، يعين: إذا بغيت ىلع امرأتك بعد أن رجعت وتركت نشوزها، إن بغيت  وتوعَّ
 عليها وتكربت وتعايلت، فاعلم أن هناك من هو أىلع وأكرب منك، ولل املثل األىلع.

وا َعلَْيِهنَّ َسبِيال  }  ْم فَاَل َتْبغح َطْعَنكح
َ
 ِف ابليغ عليهن، فإن الل عز وجل فاتقوا الل {فَإِْن أ

هو العيل الكبري، فإذا رجعت املرأة عن نشوزها فال يقىس عليها وال ترُضب، وال حُيتسب 
ل عليه مع أنها رجعت عن خطأها اذلي أخطأت.  هلا هذا اخلطأ، وال حتمَّ

وِف قال هنا ) نَّ بِالَْمْعرح نَّ َوكِْسَوتحهح ْم ِرْزقحهح نَّ َعلَْيكح أن يُطعمها وُيلبسها ( أي َولَهح
باملعروف، املعروف هنا يفرسَّ بالعرف، يعين بما هو متعارف عليه ِف ماكن وجودهما، 
وهذا العرف هل يكون ىلع حسب الزوج، أو ىلع حسب الزوجة، قد يكون الزوج 

غنيا، والزوجة غنية، وقد يكون لكل منهما فقريا، وقد يكون لكل منهما متساويا، يعين 
طا، وقد خيتلفان، يكون غنيا وتكون قد يستويان  ِف ادلرجة، غًَن أو فقرا، أو توسَّ

فقرية، يكون فقريا وتكون غنية، يكون متوسطا وتكون فقرية أو غنية، أو تكون 
د املعروف؟  يه متوسطة وهو يكون فقريا أو غنيا، فعىل أي مزيان يوزن وحُيدَّ

ة الزوج، وقيل ىلع حسب قيل ىلع حسب الزوج، ينفق عليها باملعروف ىلع حسب درج
درجة الزوجة، وقيل ىلع حسب حاهلما، فإن اكنا غنيني أنفق عليها باملعروف حسب 

درجة الغين، إن اكنا فقريين حسب درجة الفقري، إن اكنا متوسطني حسب درجة 
املتوسط، إذا اتفقا ِف احلالة واملرتبة فال إشاكل، لكن إذا اختلفا قيل حسب الزوج قيل 

والصواب واألقرب كما تدل عليه اآلية أنه حبسب حال الزوج، ألن الل  حسب الزوجة
ح ََّل تبارك وتعاىل قال } ا آتَاهح اَّللَّ يِلحْنِفْق ذحو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قحِدَر َعلَْيِه رِْزقحهح َفلْيحْنِفْق ِممَّ

ح بَ  ا إَِّلَّ َما آتَاَها َسَيْجَعلح اَّللَّ ح َنْفس  ايحَكلِّفح اَّللَّ حرْس  رْسٍ ي
، اذلي وجد سعة 7{الطالقْعَد عح

ا آتَاهح { ُضيِّق }َوَمْن قحِدَر َعلَْيِه ِرْزقحهح ويرسا، إن اكن عنده املال ينفق من ماهل، } فَلْيحْنِفْق ِممَّ
ا إَِّلَّ َما آتَاَها ح َنْفس  ح ََّل يحَكلِّفح اَّللَّ { ما عندها، وما تيرس هلا، وما فتح الل عز وجل اَّللَّ
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به، فاألقرب أنه ينفق عليها حبسب حاهل، فقريا اكن أو متوسطا، فإن اكن غنيا فإنه  عليه
عليه رزقها، وكسوتها باملعروف حسب حال الغين، وإن اكن فقريا عليه رزقها وكسوتها 
حسب حال الفقري، وإن اكن متوسطا عليه رزقها وكسوتها حسب درجة الفقري، دون 

 .متوسطةة أو فقرية أو انلظر إىل حاهلا، سواء اكنت غني

فليس للفقري أن يقول هلا: أنفيق ىلع نفسك فأنت غنية، يلزمه نفقتها، وال يقول هلا: 
جيب أن تنفيق ألنك غنية، هذا ماهلا وإن اكن من املعارشة باملعروف أن تسخر هذا املال 

 ملا ينفعها وينفع زوجها.

(، وهنا وإين قد تركت فيهم ما لن تضلوا بعدِف رواية ابن اجلارود وابليهيق زيادة )
 (.إِْن اْعَتَصْمتحْم بِهِ (، )َبْعَدهح )

ْم َما(، )كتابح ( أو )كتاَب ) ( اسم موصول بمعَن اذلي، ما( إذا قلنا )َوَقْد تََرْكتح فِيكح
( الل خرب ملبتدأ حمذوف تقديره كتابح (، أو )ما( بالفتح، بدل من )كتاَب اهللبه )مفعول 

 (، ولكل يصح.هو كتاب اهلل)

وهنا بيان من انليب صىل الل عليه وسلم إىل األمر اذلي إذا اعتصم املسلمون به جنوا 
ِ َواْعَتِصمح وجنوا مجيعا أال وهو كتاب الل جل وعال، كما قال تبارك وتعاىل } وا حِبَْبِل اَّللَّ

ا َوََّل َتَفرَّقحوا ، وليس ِف هذا ديلل ملن يقول بأن احلجة فقط هو 103{آل عمرانمَجِيع 
القرآن الكريم وينكرون السنة، وهذه طائفة تسىم بالقرآنيني، بل هذا عني الضالل، 

ْم َما لَْن تَِضلُّوا فإن انليب صىل الل عليه وسلم قال ) َبْعَدهح إِْن اْعَتَصْمتحْم َوَقْد تََرْكتح فِيكح
وا( ويف كتاب الل }بِِه كتابح  ْم َعْنهح فَاْنَتهح وهح َوَما َنَهاكح ذح ولح فَخح مح الرَّسح ، 7{احلَشَوَما آتَاكح

وا يِف ويف كتاب الل } ْم ثحمَّ ََّل جَيِدح وَك فِيَما َشَجَر بَْيَنهح مح َكِّ فَاَل َوَربَِّك ََّل يحْؤِمنحوَن َحىتَّ حيح
سِ  ْنفح

َ
اأ وا تَْسلِيم  حَسلِّمح ا قََضْيَت َوي ا ِممَّ ِيَن ، ويف كتاب الل }65{النساءِهْم َحرَج  َفلَْيْحَذرِ اذلَّ
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يِلم  
َ
ْم َعَذاب  أ ْو يحِصيَبهح

َ
ْم فِْتَنة  أ ْن تحِصيَبهح

َ
ْمرِهِ أ

َ
وَن َعْن أ َالِفح َوَما ، ويف كتاب الل }63{انلورَيح

ْؤِمَنٍة إِذَ  ْؤِمٍن َوََّل مح ْمرِِهْم َوَمْن اَكَن لِمح
َ
ةح ِمْن أ رَِيَ

ْ
مح اخل وَن لَهح ْن يَكح

َ
ْمر ا أ

َ
ح أ وهلح ح َوَرسح ا قَىَض اَّللَّ

بِين ا وهَلح َفَقْد َضلَّ َضاَلَّل  مح َ َوَرسح وا ، ويف كتاب الل عز وجل }36{األحزابَيْعِص اَّللَّ ِطيعح
َ
أ

وَل  وا الرَّسح ِطيعح
َ
َ وَأ َطاَع ، ويف كتاب الل عز وجل }59{النساءاَّللَّ

َ
وَل َفَقْد أ َمْن يحِطِع الرَّسح

 َ ح َويَْغِفْر ، ويف كتاب الل }80{النساءاَّللَّ مح اَّللَّ ْبِْبكح َ فَاتَّبِعحوِن حيح ِبُّوَن اَّللَّ ْنتحْم حتح قحْل إِْن كح
مْ  ْم ذحنحوَبكح  .31{آل عمرانلَكح

ِف كثري من ويف كتاب الل القرن بني طاعة الل وطاعة رسول الل صىل الل عليه وسلم 
املواضع، ويف كتاب الل جعل طاعة رسول الل صىل الل عليه وسلم طاعة لل، ومعصية 
انليب صىل الل عليه وسلم معصية لل، ويف كتاب الل ذكر طاعة انليب صىل الل عليه 

وسلم، وكتاب الل بيان شؤم معصية وخمالفة انليب صىل الل عليه وسلم وما يرتتب عليه 
 ئب واملعائب ِف ادلنيا ويف اآلخرة.من املصا

( يشمل أيضا سنة انليب صىل الل عليه وسلم، فلو أن األمة تمسكت كتاب اهللفإذن )
بالكتاب وبالسنة، وبما دالَّ عليه، ومما دالَّ عليه اتلقيد بفهم الصحابة الكرام واتلابعني 

لة، يه اليت أوئلكهلم بإحسان ومن تبعهم، فإن فهوم  م ىلع سائر  القرون املفضَّ تُقدَّ
الفهوم، وكتاب الل جل وعال، وسنة انليب صىل الل عليه وسلم إنما يه بلسان عريب 

فيه انلاس،  خيتلفمبني، وهذا اللسان العريب البد من فهمه، والفهم ِف الكم العرب قد 
م فهم الصحابة الكرام، واتلابعني وأتباعهم بإحسان ريض  م؟ البد أن يُقدَّ فأي فهم يقدَّ

 تعاىل عن اجلميع، ألن الل جل وعال نصَّ ىلع ذلك، ونص ىلع فضلهم، وىلع سالمة الل
وَن صدورهم، وعمق فهومهم، ونيلهم لرضا الل جل وعال، قال سبحانه وتعاىل } ابِقح َوالسَّ

ح  ْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اَّللَّ وهح ِيَن اتََّبعح نَْصارِ َواذلَّ
َ
َهاِجِريَن َواأْل حوَن ِمَن الْمح ل وَّ

َ
وا َعْنهح اأْل ْم َوَرضح  َعْنهح

ا َذلَِك اْلَفْوزح الَْعِظيمح  بَد 
َ
ْنَهارح َخادِلِيَن فِيَها أ

َ
ْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتَْتَها اأْل َعدَّ لَهح

َ
، 100{اتلوبةوَأ

فأثَن الل جل وعال ىلع السابقني، األولني من املهاجرين واألنصار، وهؤالء الصحابة 
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مون فيها، وأثَن ىلع من تبعهم بإحسان، وال الكرام، وهم أصحاب  اخلريية، وهم املقدَّ
 يكون متبعا هلم بإحسان إال من فهم ىلع حسب فهومهم ريض الل عنهم.

فلو أن األمة أقامت فيها ويف أنفسها كتاب جل وعال، وسنة انليب صىل الل عليه وسلم، 
نه نها من خوفها، ومكَّ ا ِف األرض كما جاء وعده تبارك ألقام الل جل وعال هلا دينها وأمَّ

ْلِفح الِْميَعادَ وتعاىل ِف كتابه } َ ََّل َيح  .31{الرعدإِنَّ اَّللَّ

وأنتم مسؤولون ويف رواية أليب داود وادلاريم وابن ماجة وابن اجلارود وابليهيق فيها )
 (.عيّن 

نََّك قَْد بَلَّْغَت )
َ
حوا نَْشَهدح أ ( أي الرسالة، والَشع والويح اذلي علَّمه الل عز وجل، قَال

يَْت ) دَّ
َ
( وأخلصت ِف انلصيحة، َونََصْحَت ( أي األمانة اليت محَّلتها، ولكَّفت بها، )وَأ

ن عليه الصالة والسالم، وحنن نشهد أنه قد بلغ وأدى وأخلصت ِف ابلالغ، وكذلك اك
 ونصح عليه الصالة والسالم.

نََّك َقْد بَلَّْغَت ِف بعض الروايات وكتب السنة فيه زيادة قال )
َ
حوا نَْشَهدح أ ( زاد ابن قَال

نصحت ألمتك ( وزاد ابن اجلارود أيضا )رساَّلت ربك، وأديت ونصحتاجلارود )
 (.وقضيت اذلي عليك

فعل ذلك انليب صىل الل عليه وسلم ثالث مرات، ويف ذلك ديلل ىلع أن الل عز وجل ِف 
بارك وتعاىل فوق سبع سماوات، ثم استوى ىلع عرشه السماء، ىلع العرش استوى، فهو ت

استواًء يليق جبالهل وعظمته تعاىل، وهذا من األدلة اليت استدل بها أهل السنة واجلماعة 
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مَّ اْشَهدْ ىلع إثبات صفة العلو لل عز وجل، فانليب صىل الل عليه وسلم اكن يشري ) ( اللَّهح
عال ِف السماء، قد عال وارتفع، وهو فوق وفيه أيضا جواز اإلشارة إىل أن الل جل و

ا سأهلا انليب صىل الل عليه وسلم ) أين عرشه، واإلشارة باإلصبع، كما قالت اجلارية لمَّ
 .1(يف السماء؟( قالت )اهلل

( وهذا الكم يردده حىت إن اهلل يف لك مَكنوهذا فيه الرد ىلع املبتدعة اذلين يقولون )
مسلَّم بها، يرىب عليها الكبار والصغار، إذا قيل: أين  بعض أهل العمائم، ويرونه عقيدة

َماءِ ( هذا خطأ، الل ِف السماء قال جل وعال }اهلل يف لك مَكنالل قال ) ِمْنتحْم َمْن يِف السَّ
َ
أ
َ
أ

ورح ) ْرَض َفإَِذا ِِهَ َتمح
َ
مح اأْل ْن ََيِْسَف بِكح

َ
ْن يحْرِسَل 16أ

َ
َماءِ أ ِمْنتحْم َمْن يِف السَّ

َ
ْم أ

َ
ْم ( أ َعلَْيكح

وَن َكْيَف نَِذيرِ  ، من اذلي يرسل احلاصب؟ الل تبارك 17-16{امللكَحاِصب ا فََسَتْعلَمح
 وتعاىل.

يِّبح وقال تبارك وتعاىل } ِ ، وقال تعاىل }10{فاطرإيَِلِْه يَْصَعدح الْلَكِمح الطَّ تََْنِيلح الِْكَتاِب ِمَن اَّللَّ
َِكيمِ  الرَّْْحَنح ىلَعَ الَْعْرِش نزل من عند الل جلَّ وعال، } ، يعين الكتاب1{الزمرالَْعِزيِز احلْ

، إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث الكثرية، اليت تدل ىلع هذه الصفة، 5{طهاْسَتَوى
ا تعنَّت أهل ابلدع مجع هلم اإلمام ابن القيم رمحه الل ألف ديلل ىلع إثبات هذه  ولمَّ

املبتدعة ِف هذه العقيدة الضالة اليت الصفة، من اآليات واألحاديث، تلعنَّت هؤالء 
يقولون فيها: إن الل ِف لك ماكن، واليت أدت ببعضهم إىل الكفر والعياذ بالل، فصار 

 .يقول إن الل لك يشء
 العبد رّب والرّب عبد *** فليت شعري من امللكَّف؟! 

 أّّن يحكلَّف؟!رب   قلت إن قلَت عبد  فذاك رب  *** إن

لفرق الضالة اليت تسىم باالحتادية واحللويلة، ويه موجودة، يقول: هذه عقيدة بعض ا
حبثت عن الل فوجد نفسه هو الل، ووجد لك يشء هو الل، وهذه نهاية ومآل الصوفية 
اليت يُطبَّل هلا ِف هذا الزمان صباح مساء، وصار هلا قناة تروج هلا هذا الضالل، ونسأل 

                                                           
 [537]صحيح مسلم  1
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، ألن مآل هذا الَش هو اتلخلص من هذا ادلين الل جل وعال أن يرد كيدهم ِف حنورهم
 واتلنيح عنه، وإسقاط مجيع اتلاكيلف.

واألمر واضح، وعقيدة أهل السنة واجلماعة واضحة، انليب صىل الل عليه وسلم رفع 
(، رفع ونكت، فرفع يشري إىل الل عز وجل، امهلل اشهدأصبعه إىل السماء، قال )

 لضالل ممن قيل إنه تاب ورجع قال:ونكت إىل انلاس، وهلذا بعض أهل ا
فت املعاهد لكها *** وسرّيت طريف بني تلك املعالمِ   لعمري لقد طح

 .1فلم أَر إَّل واضعا كف حائِر *** ىلع َذقٍَن، أو قاراع  سن نادم

يعين حائر ِف االعتقادات اليت يأتون بها، واملسائل الالكمية، يعين يلل صباح وهم 
مية، وال يهتدون إىل عقيدة سليمة، وحاصل األمر أنه قال: يبحثون ِف املسائل الالك

فت مجيع املعاهد، وهذه املسائل الالكمية، ولم أجد خريا من هذه العقيدة الصحيحة  طوَّ
لَْيَس َكِمْثلِِه ، وأقرأ ِف انليف }5{طهالرَّْْحَنح ىلَعَ الَْعْرِش اْسَتَوىالسليمة، أقرأ ِف اإلثبات }

مِ  َو السَّ ء  َوهح ، فيه آيات واضحة ال حتتمل، وال حتتاج إىل هذا 11{الشورىيعح اْْلَِصريح ََشْ
 اذلي يسمونه بعلم الالكم، واتلطواف واتلجوال فيه.

ففيه إثبات هذه الصفة العظيمة لل عز وجل، ويه صفة العلو، ثم بالل عليك هل 
داع اإلنسان  وجدت أحدا يدعو الل تعاىل وينظر إىل األرض أو ايلمني أو الشمال؟ إذا

ربه إىل أين يوجه برصه؟ إىل السماء، يرفع برصه ويديه إىل السماء ويقول: يارب، هذا 
 ديلل ىلع أن الل تبارك وتعاىل هل صفة العلو.

الل عليه وسلم اكنت بُعرنة، حىت أىت بطن يعين هذا يكون يوم عرفة، وخطبته صىل 
ذَّنَ عرنة، وليست من عرفات، فخطب بها صىل الل عليه وسلم، )

َ
(، واملؤذن هو ثحمَّ أ

بالل ريض الل عنه، كما جاء عند ادلاريم وابن ماجة وابن اجلارود وابليهيق، وزاد 

                                                           
 [3]البيتان للشهرستاني انظر "نهاية اإلقدام" ص 1
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ا ومجعا، هل يؤذن العلماء هنا يصىل الظهر والعرص قرص فواختل(، بنداء وحدادلاريم )
أذانني أو أذانا واحدا؟ يعين يؤذن للظهر ويقيم ويصيل، ثم يؤذن للعرص ويقيم ويصيل؟ أو 
أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم ويصيل العرص؟ الصحيح األذان واحد مع إقامتني، كما جاء 

 ِف هذه الرواية.

ذَّنَ )
َ
( أي بنداء واحدوزاد ادلاريم )( بالل( زاد ابن ماجة وابن اجلارود وابليهيق )ثحمَّ أ

قَاَم فََصىلَّ اْلَعْْصَ أذان واحد، )
َ
ْهَر ثحمَّ أ قَاَم فََصىلَّ الظُّ

َ
 (.ثحمَّ أ

هذا يوم عرفة، ويوم عرفة ِف زمنه صىل الل عليه وسلم اكن يوم مجعة، وانليب صىل الل 
ا وصل إىل مكة، اك ن مىض ىلع ذي احلجة أربعة أيام، ألنه وصل ضىح عليه وسلم لمَّ

صبيحة رابعة من ذي احلجة، وبيق أربعة أيام وخرج إىل مَن، ثم إىل عرفة، فاكنت عرفة 
يوم مخيس، إذن دخل  -ِف اثلامن من ذي احلجة-باجلمعة، وباتلايل خروجه إىل مَن اكن 

 :ني، وباتلايل األول ذو احلجةثنمكة يوم اإلثنني، يعين الرابع من ذي احلجة اكن يوم اإل
اكن يوم اخلميس، إذن خرج من املدينة يوم السبت  ،األحد، السبت، اجلمعة، اخلميس

 ىلع األرجح، أو األحد، واألقرب يوم السبت ألنه من مكة إىل املدينة تسعة أيام.

ع مع من  معه، صىل الظهر والعرص، لم يصل اجلمعة مع أنه اكن يوم مجعة، فاملسافر ال جيمَّ
انليب صىل الل عليه وسلم أذن، أقام، وصىل الظهر، ثم أقام فصىل العرص، واكن يمكنه إن 
اكن ِف مجاعة واجلمعة مَشوعة للمسافرين أن يصيل صالة اجلمعة، هلذا خطب انليب 

صىل الل عليه وسلم، ثم أذَّن املؤذن وأقام ثم صىل، ثم أقام ثم صىل، فليس جلماعة 
مجعة، إنما يصلون ظهرا، فإن حرضوا اجلمعة مع انلاس صلوها  املسافرين أن يصلوا

مجعة، وهل جتب اجلمعة ىلع املسافر، األظهر أنها ال جتب عليه اجلمعة ألنه مسافر كما 
 جاء ِف احلديث.
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 (.ثم ركب القصواءود )زاد ابن اجلار

يعين أسفل جبل الرمحة، وهو جبل ِف وسط عرفات، هذا اذلي يوجد عليه العمود 
الصخري أمارة ىلع أنه جبل عرفات، السنَّة أن يقف بأسفله عند الصخرات، وال يزال 

وهذا هو املوقف املستحب ملن هو واضح، قال انلووي ) األمر كذلك إىل هذا الوقت، كما
(، أما فعل العوام، من ارتفاع إىل جبل عرفات إىل أعاله، ويرون أنه من لم أىت عرفات

ا قال ) وأما ما اشتهر بني يقف هناك فليس هل وقوف، فهذا فعل خطأ وأصاب انلووي لمَّ
ما السنة الوقوف أسفل اجلبل، ...( فهذا خطأ، وإن العوام من األغبياء من صعود اجلبل

وأما اتلعنت وحتمل املشاق حىت يصل إىل أىلع اجلبل ويرى أنه ال وقوف إىل هناك فهذا 
 من اخلطأ.

َشاةِ بنَْيَ يََديْهِ ) املقصود أثر أقدامهم، واحلبل ( أي جمتمعهم، حبل املشاة وََجَعَل َحْبَل الْمح
يطلق ىلع االرتفاع اليسري من الرمل، جبل يسري من الرمل، إذا مىش عليه انلاس 

يرتكون آثار األقدام متالصقة متتابعة، فإذا نظرت إيلها رأيت كأنها حبل، ألنها حقيقة 
لو تتبعتها توصلك إىل طريق معني، ولك ما اكن موصال إىل يشء يسىم سببا، ويسىم 

ما مررت حبال، واملراد باحلبل احلقيقة اجلبل املرتفع من الرمل، كما جاء ِف احلديث )
ملشاة بني يديه، واستقبل ( أي جبل مرتفع من الرمل، وجعل حبل احببل من احلبال

 القبلة.

يه وسلم وقف يدعو رافعا يديه، وثبت وقد جاء ِف أحاديث كثرية أن انليب صىل الل عل
ِف السنة اتللبية ِف عرفة، وأيضا جاء عن الصحابة منهم من اكن يكرب، ويهلل، ومن 
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يا سعيد يليب، ولم ينكر هذا ىلع ذاك، وال ذاك ىلع هذا، وجاء عن ابن عباس أنه قال )
افون من ابن جبري ماِل َّل أسمع انلاس يلّبون، فقلت: َيافون من معاوية، قلت : َي

( الفسطاط هو اخليمة، القبة اليت ترضب ويزنل معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه
فيها املسافر، والفسطاط أيضا مدنية وماكن ِف مرص تسىم الفسطاط، سيم بالفسطاط 
لزنول عبد الل بن عمرو فيها، فبُين ورُضب هل فسطاطه ونزل فيه، ثم خرج وأتم سفره، 

فقال ْليك امهلل ْليك  فسطاط عمرو ريض الل تعاىل عنه )فسميت املنطقة نسبة إىل
 .1(ْليك فإنهم قد تركوا السنة من بغض يلع

وجاء من طريق آخر عن ابن عباس أن انليب صىل الل عليه وسلم، وقف بعرفات وقال 
حسن إسناده الشيخ األبلاين رمحه الل  2(ْليك امهلل ْليك، قال: إنما اخلري خري اآلخرة)

تعاىل، وجاء ِف أحاديث أخرى أنه اكن منهم من يليب ومنهم من يكرب، ومنهم من 
 يهلل، فال ينكر هذا ىلع هذا، وال ذاك ىلع آخر.

هذا ِف الوقوف يوم عرفة، إذن خيرج من مَن بعد أن تغرب الشمس، يأيت إىل عرفات،  
ُعرنة، فيخطب انلاس ويصيل الظهر والعرص بأذان واحد  السنة أن يزنل بنمرة، ثم ِف

وإقامتني، ثم ينرصف إىل جبل الرمحة، ويقف حتته ِف أسفله عند الصخرات، يستقبل 
القبلة، ويقوم ويرفع يديه ويدعو الل تبارك وتعاىل وهل أن يركب، وهل أن يقف ىلع دابته 

يستظل ىلع الصحيح من أقوال أهل أو يقف ىلع قدميه قائما، ويرفع يديه ويدعو، وهل أن 
 العلم.

وقد جاء عن انليب صىل الل عليه وسلم، أنه أىت املوقف وهو راكب ىلع القصواء، وجاء 
أيضا ِف احلديث أن الصحابة أيضا اختلفوا هل انليب صىل الل عليه وسلم صائم عرفة 

 عليه وسلم أو غري صائم، فأرسلت إيله بعض أزواجه قدحا من لنب، فأعطيه صىل الل
فَشبه وهو قائم، أي قائمة ىلع القصواء يعين قاعد ىلع دابته، وناقته القصواء صىل الل 

                                                           
 .على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه([وقال )هذا حديث صحيح  1659]رواه الحاكم في مستدركه  1
 ([5/181]" السلسلة الصحيحة " ) 2
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عليه وسلم، فليس ِف احلديث ما يدل ىلع الَشب قائما، ألن املراد أنه اكن قائما ىلع 
ناقته أي جالسا فوقها، فاكن فعله هذا أنه صىل الل عليه وسلم داع إىل أن غربت 

 لم يزل واقفا حىت غربت الشمس.الشمس، ف

مفطرا كما جاء ِف حديث اليت أرسلت إيله القدح ويه أم الفضل  -كما ذكرت-واكن 
يعين أم عبد الل بن عباس وليست بعض أزواجه كما جاء ِف الصحيحني، إنما يه أم 

 د الل بن العباس ريض الل تعاىل عن اجلميع.الفضل بن العباس أخو عب

ْرصح ) ( إذا اغب القرص جاز هل أن يدفع وأن يذهب إىل املزدلفة، هذه يه َحىتَّ ََغَب الْقح
السنة ِف الوقوف، أن يقف حىت تغرب الشمس، انليب صىل الل عليه وسلم مجع بني 

و أنه وقف نهارا فقط، هل الليل وانلهار، وهذه يه السنة ِف قول مجهور العلماء، لكن ل
جيزئه؟  أو وقف يلال فقط هل جيزئه؟ أو وقف نهارا وخرج من عرفات ثم رجع يلال هل 

جيزئه؟ خالف بني العلماء، فأكرث أهل العلم يرون أنه البد أن يقف شيئا من الليل، 
 م.وعند املالكية جيمع بني الليل وانلهار، ثلبوت ذلك ِف حديث انليب صىل الل عليه وسل

ولو أنه وقف انلهار فقط ولم يقف الليل ال جيزئه، وإذا وقف انلهار ثم خرج ثم رجع 
يلال أجزأه، ومنهم من يلزمه ادلم من املالكية، ولو وقف يلال فقط أيضا جيزئه، ولكن 

من وقف يلال فقط أجزأه، والصواب أنه سواء وقف يلال  احلنابلةيلزمونه اهلدي، وعند 
ىلع الصحيح، وإن اكن السنة أن يقف يلال ونهارا، جيمع بني انلهار  أو نهارا فإنه جيزئه

وجزء من الليل، حلديث عروة بن الُمرضِّس ريض الل تعاىل عنه وفيه أن انليب صىل الل 
وَكن قد وقف ساعة من يلل أو ( يعين بمزدلفة )من أدرك صالتنا هذهعليه وسلم قال )

أو كما قال انليب  2(فقد تم حجه وقىض تفثهة )، ويف رواي1(نهار بعرفة فقد أدرك احلج
صىل الل عليه وسلم، وحنوه جاء من حديث عبد الرمحن بن يعمر أن من وقف بعرفة ولو 

                                                           
 .[891]صحيح أبي داود  1
 .[891]سنن الترمذي  2
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ساعة بليل أو نهار ثم أىت املزدلفة فقد تم حجه، فسواء وقف جزء من نهار، أو جزء من 
بعد الزوال إىل غروب الليل فحجه صحيح، ومجهور العلماء يقولون إن الوقوف يبدأ من 

 الشمس.

ولكن األقوى أنه جيوز أيضا أو يبدأ من طلوع الفجر، ألنه داخل ِف يوم عرفة، لكن 
السنة أنه ال خيرج من مَن إال بعد طلوع الشمس، يلذهب إىل نمرة، ثم عرنة، ثم 

عرفات، ويقف إىل أن تغرب الشمس، هذه يه السنَّة، أن يرجع للوقوف بعد الزوال، 
إىل أن تغرب الشمس، لكن لو وقف شيئا من نهار، أو شيئا من يلل، أو شيئا وينتظر 

من نهار ثم خرج، ثم اعد يلال، فالصواب أنه جيزئه، وقد وقع أن عمر ريض الل عنه أتاه 
ارجع فقف بعرفة ساعة ثم ائت حىت تدرك الرجل ولم يكن قد وقف بعرفة، فقال )

 م العيد، فصح حجه كما جاء ِف األثر.( فوقف وأدرك عرفة قبل يوانلاس بمزدلفة

فإذن السنة أن خيرج من مَن بعد طلوع الشمس، يلذهب إىل عرفة، والوقوف يبدأ بعد 
الزوال، هذا من السنة، وال خيرج من عرفة إىل أن تغرب الشمس، فيجمع بني الليل 

ا فقط! وانلهار، هذا اذلي جيزئ، هذا اذلي من السنة، أما إذا وقف يلال فقط، أو نهار
 فاألقرب ِف هذه املسألة اإلجزاء حلديث انليب صىل الل عليه وسلم.

أفضلح ادلاعءِ داعءح يوِم عرفَة، و أفضلح ما ويكرث من ادلاعء ِف عرفة وجاء ِف احلديث )
، احلديث رواه الرتمذي 1(قلتح أنا و انلبيون من قبِّل: َّل هلإَ إَّلَّ اهللح وحَده َّل رشيَك هل

 ه مقال ولكن حسنه بعض أهل العلم.وإن اكن ِف سند

جاء ِف زيادة لدلاريم وأيب داود والنسايئ وابن ماجة وابن اجلارود واحلاكم وأمحد قال 
(، يعين وقفت هاهنا وعرفة لكها موقف( أي انليب صىل الل عليه وسلم )وقالجابر )

ل اجلبل عند الصخرات، لكن لكَّ عرفة تعترب وقف انليب صىل الل عليه وسلم ِف أسف

                                                           
 .: حسن[1102]صحيح الجامع  1
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موقفا، وهذا من رمحته ورأفته صىل الل عليه وسلم بهذه األمة، وهذا التَشيع فيه من 
اإلعجاز ما فيه، يعين أن هذه األمة سيكرث عددها، ويكرث واقفوها، فهل يستطيع 

فيظن ابلعض  اجلميع ىلع أن يزتاحم ىلع أسفل جبل الرمحة عند الصخرات؟ ال يستطيع،
أنه ال يصح الوقوف إال ثمة، وليس كذلك، بل الوقوف مَشوع ِف لك منطقة من عرفة، 

( فمن ضاق األمر عليه ِف أسفل اجلبل عند وقفت هاهنا وعرفة لكها موقف)
الصخرات، فله أن يقف ِف خيمته أو ِف املحل اذلي نزل فيه، فقط يتأكد أنه داخل 

 عرفات.

نمرة، املوجود اآلن ليس لكه داخل عرفة، واخلالف فيه من ويلحذر ما يتعلق بمسجد 
قديم الزمان، فجزء منه ِف عرفة، وجزء آخر خارج عرفة، عين داخل ِف املزدلفة، وهلذا 
ينبيغ أن يتأكد إذا وقف وبيق ِف املسجد أن يكون داخل عرفة، والسالمة أن خيرج 

فتات كبرية مكتوبة منه ويقف حيث يتأكد، وتوجد عالمات، وعرصات كثرية، وال
 " بالعربية وبالفرنسية وباإلجنلزيية، وحىت باللغات األخرى.حدود عرفات"، "عرفات"

َساَمةَ )
ح
ْرَدَف أ

َ
( يعين ابن زيد ريض الل عنه، كما زاد ذلك ابن ماجة وابن اجلارود وَأ

من (، اإلرداف ىلع ادلابة جائز، وهو أن يركب الراكب وجيعل خلفه َخلَْفهح وابليهيق )
يركب معه، وقد أردف انليب صىل الل عليه وسلم أسامة بن زيد، فهذا اإلرداف جائز، 
وال يعدَّ تعذيبا لدلابة، واتلعذيب ادلابة ال جيوز، منيه عنه حرام، وهلذا إذا اكنت ادلابة 
ال حتتمل اثنني، ال يركبا عليها، وإنما يكتيف الواحد فقط، أما إذا اكنت حتتمل فإنه 

 إلرداف.جيوز هذا ا

وهذا ليس مثل انلوم ىلع الفراش، جاء انليه عن أن جيتمع اثنان ِف حلاف واحد، بل 
فصول اآلداب ومَكرم األخالق يلتحف لك منهما بغطاء، وهذا أوضحناه ِف رشح "

 " لإلمام أيب الوفاء ابن عقيل رمحة الل عليه، ِف دروس رمضان.املَشوعة
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ِ هنا غربت الشمس انتىه يوم عرفة، فهم اآلن متوجهون إىل مزدلفة، ) ولح اَّللَّ َوَدَفَع َرسح
ح َعلَْيِه وََسلَّمَ  وأفاض وعليه ( ويف رواية أليب داود والنسايئ وابن ماجة )َصىلَّ اَّللَّ

طلق من عرفة إىل مزدلفة ( الطمأنينة، امليش بسكينة وطمأنينة وبطء، يعين انالسكينة
وهو ِف لك طمأنينة وسكينة، وارتياح وهذا خالف ما جتده إذا حججت مع انلاس، إذا 
حججت جتد خالف هذا من انلاس، ضجة وصخب ورصاخ وعويل ورفع صوت وسب 

وشتم وتدافع وتنابز... إىل غري ذلك، ويظن انلاس أنهم بمجرد أنه ينتيه من الوقوف 
أمامه حافلة من آخر الطراز تنقله إىل املزدلفة!! كم حيج من  بعرفة ال بد وأن جيد

انلاس؟! أزيد من مخسة ماليني! وقريب من ستة، واللك ينطلق بعد غروب الشمس إىل 
( الوقار والطمأنينة وأفاض وعليه السكينةمزدلفة، فاألمر ليس سهال، قال ِف رواية )

 لكن إذا وجد فرجة نصَّ يعين أرسع ِف املسري.

ة فائقة عاكن ِف السيارة ويسري برسعة، رس انلكت أن الشيخ األبلاين رمحه الل مرةومن 
نواع ما، فقال الراكب معه: يا شيخ أنقص الرسعة، فالرسعة حمدودة، فقال: اكن رسول الل 

، يعين أرسع، فكأن هذا ديللهصىل الل عليه وسلم إذا وجد فجوة  لكن البد من  ،1نصَّ
 احلذر من الرسعة.

واتلؤدة  والطمأنينةر انليب عليه الصالة والسالم من عرفة إىل املزدلفة بالسكينة فسا
 .2(إذا وجد فجوة نصوالرفق، وإذا وجد فرجة أرسع ِف امليش قليال، كما جاء ِف األثر )

( أي ضيََّق وضمَّ الزمام للناقة يمسكها، لو أرىخ هلا ترسع ِف امليش، ادلابة إذا َوقَْد َشَنَق )
أرخيت هلا الزمام، وهو اللجام اخليط اذلي يشد فيه احلديد ويشد به انلاقة أو الفرس أو 

َمامَ غريهما، إذا أرخيته تسري ىلع ما ختتاره من السري، فإذا ضيق هلا فإنه يقبضها، )  الزِّ
                                                           

 ]قال شيخنا هذه الحادثة مبتسما مالطفا وممحضا لجو الحلقة، فال يفهمّن قارئ أن الشيخ في معرض النقد أو نحوه[ 1
 [.]رواه الشيخان 2
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َسَها يَلحِصيبح َمْورَِك رَْحلِهِ 
ْ
ام َحىتَّ إِنَّ َرأ ( أي املوضع اذلي يثين الراكب رجله عليه، قدَّ

 باسطة الرحل إذا مدَّ من الركوب، يعين يرجع رأسها إىل خلف.

 بهدوء. ،( يعينمىن هكذا وأشار بباطن كفه إىل السماءويقول بيده ايلوزاد النسايئ )

احلبل املستطيل من الرمل، وقيل الضخم منه، واحلبال ِف الرمل اكجلبال ِف غري الرمل، 
ن الرمل يقال حبل، ومجع اجلبل يعين إن اكن من صخر وتراب هذا جبل، وإذا اكن م

جبال، ومجع احلبل حبال، إذا جاء مرتفعا من الرمل، حبال من احلبال، أرىخ هلا الزمام، 
 تصعد، فهو أعون هلا ىلع الصعود. إذا أرخيت هلا الزمام

( ذكر حىت أىت املزدلفة فصىل بها فجمع بني املغرب والعشاءوزاد أبو داود وابن اجلارود )
( يعين إذا وصل إىل مزدلفة جيمع بأذان واحد وإقامتني فجمع بني املغرب والعشاءزيادة )

وقرص تأخري، ألنه يصل إىل مزدلفة وقت بني املغرب والعشاء مجعا وقرصا، والغالب مجع 
العشاء، إذا اكن ِف وسط الركب ووصل وقت املغرب، فهل جيمع مجع تقديم، أو يصيل 

 الصالة ِف وقتها؟ أو جيمع مجع تأخري؟ 

 =من أهل العلم من قال جيمع مجع تأخري. 1

 العشاء.= بل منهم من قال: إذا صىل املغرب ومجع معها العشاء، أاعد ذلك ِف وقت 2

واألقرب أنه مىت وصل مجع، وإن اكن األفضل أن جيمع مجع تأخري كما ِف السنة، لكن 
مىت وصل مجع، وهذا اجلمع ِف املزدلفة، وهو من السنة ومَشوع ِف قول مجهور العلماء، 
 ،! َ ت، ولكن خالف السنة وغريَّ وليس هل أن يصيل لك صالة ِف وقتها، فإن فعل صحَّ
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وصل، أذن بأذان واحد وإقامتني بني املغرب والعشا، صىل  واملَشوع أن جيمع مىت
 املغرب ثالثا، والعشاء ركعتني، بأذان واحد وإقامتني.

وبعضهم قال أذانني وإقامتني، وبعضهم قال إقامة واحدة، وهناك بعض الروايات تومئ 
لة مبينة، أذان وإقامتني.  إىل ذلك، لكن جاءت روايات مفصَّ

حَسبِّْح بَيْ ) َما َشْيئ اَولَْم ي ( أي لم يصلَّ والتسبيح يطلق ىلع الصالة، من إطالق اجلزء ىلع َنهح
قسمتح الل تعاىل يقول ) اللك، كقول انليب صىل الل عليه وسلم ِف احلديث القديس أن

الةَ بيين وبنَي عبدي نصفنيِ  ، وجاء تسمية 1(الصَّ ، فسىم الفاحتة صالة، سىم اجلزء الكَّ
حَسبِّحْ ، صالة الفجر، فقوهل هنا )78{اإلرساء اْلَفْجرِ َوقحْرآنَ اللك باجلزء، } ( أي لم َولَْم ي

 يصل، والتسبيح موجود ِف الصالة.

َما َشْيئ اقوهل ) حَسبِّْح بَيَْنهح ( صىل املغرب ثم العشاء، السنة هنا إذا أىت مزدلفة مبارشة َولَْم ي
ع املتاع فقط، يصيل يصيل املغرب والعشاء، ال ينتظر ألن يرتاح، إن اكن هل يشء يض

املغرب والعشاء، إذا صىل املغرب مبارشة يقيم ويصيل العشاء، إذا تناول شيئا خفيفا ال 
إشاكل، أما أن يقعد ويتعىش ويرتاح ويتكئ ثم يصيل املغرب والعشاء هذا خالف 

، لكن يه خالف السنة، السنة أن يبادر مبارشة بعد أن  السنة، إن فعل ال إشاكل صحَّ
 عفشه ويؤذن ويقيم ويصيل املغرب، ثم يقيم ويصيل العشاء، ال يتأخر.يصل يضع 

( كما جاء ِف رواية، جاء ِف حديث أنه لم يسبح بعدهما أيضا، يعين بعد وَّل ىلع إثرهما)
ل، ولم يصل القيام، وأكرث العلماء  العشاء لم يصل شيئا، بعض العلماء قال: أي أنه لم ينفَّ

( أي صالة انلافلة، اليت يه قيام الليل، لم يسبحصود بـ )الوتر، واملق إنه يصيليقولون 
 إذن فيقترص ىلع صالة الوتر فقط.

( مطلق انلفل، وال يعين ذلك املنع من صالة الليل، لم يسبح بينهماوبعض العلماء قال )
وقد جاء ِف بعض اآلثار عن بعضهم أنه اكن يصيل الليل، فنُقل عن أسماء أنها بعد أن 

                                                           
 [395]صحيح مسلم  1
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أو حنو ذلك،  1(أي بين هل َغب القمرالليل فجعلت تصيل، وتقول ) مجعت، قامت من
 وبه رأى بعضهم قيام هذا الليل.

لكن ظاهر احلديث يمنع أن يصيل بينهما أو بعدهما شيئا، فهذه الليلة ليس فيها قيام 
ت به أو لم ختص، فإن صىل الوتر واكتىف بذلك اكن أقرب  .سواء خصَّ

 والل أعلم.

  

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
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 بسم الل الرمحن الرحيم 

إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعمانلا من يهده الل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده 

 ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.

م الكم الل، وخري اهلدى هدى حممد صىل الل عليه وسلم، ورش : فإن خري الالكأما بعد
 .بدعة ضاللة، ولك ضاللة ِف انلار األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك

كنا توقفنا ِف رشح هذا احلديث، حديث جابر ريض الل تعاىل عنهما، ِف صفة حجة 
( أي ِف املزدلفة فصىل فيها) انليب صىل الل عليه وسلم، عند قوهل ريض الل تعاىل عنهما

(، عندنا املبيت بمزدلفة املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، ولم يسّبح بينهما شيئا)
 وصالة الفجر بها، والوقوف باملشعر احلرام.

املبيت بمزدلفة، قول أكرث أهل العلم أنه واجب، وهو قول مالك والشافيع واإلمام أمحد، 
ختار بعض العلماء أنه سنة، كما اختار بعضهم أنه ركن من رمحة الل ىلع اجلميع، وا

أراكن احلج، فمن لم يبت بمزدلفة فال حج هل، وهو اختيار ابن خزيمة، وبعض اتلابعني 
 اكلشعيب وغريهم، رمحة الل تعاىل ىلع اجلميع.

وال شك أن اذلي يلزم هو املبيت بمزدلفة، وقد قال صىل الل عليه وسلم ِف حديث 
( أي صالة الفجر من شهد صالتنا هذهمرضس اذلي رواه أصحاب السنن، ) عروة بن

وَكن قد أىت عرفة قبل ذلك (، أي ِف املشعر احلرام، )ووقف معنا حىت ندفعبمزدلفة، )
فهذا يدل ىلع لزوم املبيت ِف مزدلفة،  1(ساعة من يلل أو نهار، فقد تم حجه وقىض تفثه

ووقف معنا حىت ندفع وَكن قد )جر بمزدلفة، ( أي صالة الفمن شهد صالتنا هذهقال )
( فالوقوف بعرفة أىت عرفة قبل ذلك ساعة من يلل أو نهار، فقد تم حجه وقىض تفثه
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( أي أنه ال بد أن من شهد صالتنا هذهركن باإلمجاع، وقد قال عليه الصالة والسالم )
وعلَّق صحة  يدرك صالة الفجر باملزدلفة، فصالة الفجر بمزدلفة واجبة ىلع الصحيح،

 احلج بإدراك صالة الفجر ِف مزدلفة، فدلَّ ىلع لزوم املبيت بمزدلفة.

احلجُّ عرفةح فمن ويف حديث عبد الرمحن بن يعمر أن انليب صىل الل عليه وسلم قال )
، فهذا أيضا مما يستدل به ىلع لزوم 1(أدرك يللَة عرفَة قبَل طلوِع الفجِر فقد أدرَك احلج

ا املبيت بمزدلفة، فوجوب املبيت بمزدلفة قول قوي، وقد يقوى إىل الوقوف بعرفة، وأيض
الركنية كما اختاره بعض العلماء، اكبن خزيمة، والشعيب من اتلابعني، وكذا ابن حبيب 

 من املالكية، وكذلك احلسن ابلرصي، واألسود انلخيع وغريهم رمحة الل ىلع اجلميع.

د من املبيت ِف املزدلفة، وهلذا عند املالكية وهلذا ال جيوز أن يتساهل فيه احلجيج، الب
جيزئ أن يأيت إىل مزدلفة فيزنل ويضع رحله، ويصيل املغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتني، ثم هل أن يذهب، فاملبيت واملكوث ِف مزدلفة عند املالكية جيزئ قدر أن 

ي جيب، وأما يوقف دابته، ويزنل رحله، ويسرتيح، ويؤدي صالته، فهذا هو القدر اذل
 ابلقاء واملبيت إىل اغية الفجر مستحب، واألقوى وجوب املبيت ملا ذكرناه من احلديثني.

َعفة أن ينرصفوا، كما سيأيت ِف الرواية أن  وأيضا يصيل الفجر بمزدلفة وإن اكن يؤذن للضَّ
انليب صىل الل عليه وسلم أذن للضعفة من النساء أن ينرصفن من مزدلفة بعد نصف 

 .الليل

أي أنه صىل الل عليه وسلم نام، بعد أن صىل نام، وهذا فيه إشارة إىل أنه لم ييِح تلك 
الليلة، وأنه ما صح عنه صىل الل عليه وسلم إحياء يلليت العيد، أو ختصيص ذلك، يعين 

أن خيصص يللة عيد الفطر، أو يللة عيد األضىح بقيام دون سائر الليايل، هذا 
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وَّل ىلع إثر ( ويف رواية )لم يسبح بينهماكن هنا قال )اتلخصيص يعد من ابلدع، ل
 (.إحداهما َشء

ح َعلَْيِه وََسلََّم َحىتَّ َطلََع اْلَفْجرح ) ِ َصىلَّ اَّللَّ ولح اَّللَّ ( استُدلَّ به أنه ال يقام ثحمَّ اْضَطَجَع َرسح
 وال حتىي هذه الليلة بالصالة، لكن جاء ِف بعض اآلثار أن من الصحابة من اكن يصيل

هل َغب تلك الليلة، فنقل عن أسماء ريض الل عنها، أنها قامت تصيل ثم تسأل الفىت )
حىت قال هلا نعم فأفاضت وذهبت إىل مَن، فقالوا هذا يدل ىلع املَشوعية وىلع  1(القمر

اجلواز، وهو اختيار بعض أهل العلم وقال به بعض أهل العلم من املالكية، قالوا 
بمَشوعية واستحباب قيام هذه الليلة، وعد ذلك بعض العلماء من ابلدع، أو من األمور 

نة، ألن انليب صىل الل عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اليت لم تثبت، واليت يه خالف الس
قام تلك الليلة أو أنه أحياها، وهذا هو األوىل، أنه إذا صىل املغرب والعشاء بأذان 

عمال اليت فيها وإقامتني، يصيل بعد العشاء الوتر، ثم ينام يتجهز يلوم انلحر ملا فيه من األ
 نوع تعب وإعياء.

ما رأيت انليب هنا ِف املزدلفة يصيل الفجر أول ما يظهر، يبادر به، حىت قال ابن مسعود )
يعين صبيحة  2(صىل اهلل عليه وسلم صىل صالة يف غري وقتها إَّل صالة الفجر يللة مجع

بصالتها، أول ما ظهر الفجر وبزغ، بادر  العيد ِف مزدلفة، ألنه صىل الل عليه وسلم بادر
صىل الل عليه وسلم بصالتها، وهذا يدل ىلع أنه صىل الل عليه وسلم ِف سائر األيام، 
ومن اعدته أن يصيل بعد طلوع الفجر بيشء من الوقت، وإن اكن بالغلس، لكن اكن 

ت الغلس يؤخر شيئا، وال يبادر أول وقت الفجر، والفجر كما ذكرنا غري مرة هل وق
 ووقت اإلسفار.
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= الغلس هو أول طلوع الفجر، يعين ظهور ابلياض جهة املَشق ويبىق السواد يذهب 1
شيئا فشيئا، لكن ال يزال يوجد السواد حبيث إذا لم تكن هناك اإلنارة واإلضاءة ال 

يعرف جليسه أو من هو قريب منه، واكن صىل الل عليه وسلم يدخل الصالة ِف غلس، 
 ن يصيل ِف الغلس، لكن بعد دخول وقت الفجر بيشء يسري.واألكرث أ

فهو انتشار بياض انلهار، قبل أن تطلع الشمس، انتشار  -بالسني-= أما اإلسفار 2
 ابلياض حبيث يرى اإلنسان جليسه، ومن هو قريب منه.

والغالب ِف صالة انليب صىل الل عليه وسلم أنه يصليها ِف غلس، يدخل فيها ِف غلس  
رج منها عند بداية اإلسفار وقد عرف الرجل جليسه كما جاء ِف احلديث، لكن خي

نَّ نساءح املؤمناِت ، يَْشَهْدَن مع رسوِل اهللِ صىلَّ اهللح عليِه قالت اعئشة ريض الل عنها ) كح
وِطِهنَّ ، ثم َيْنَقلِْْبَ إىل بيوتِهنَّ حنَي َيْقِضنَي  رح َعاٍت بمح الصالةَ ، وسلََّم صالةَ الفجِر ، متلفِّ

َحد  من الَغلَِس 
َ
نَّ أ أي أن انليب صىل الل عليه وسلم اكن يصيل ِف الغلس،  1(َّل يعرفحهح

َحد  من الَغلَِس ولربما ينرصف من صالته وال يزال الغلس، فقالت اعئشة )
َ
نَّ أ هح ( َّل يعرفح

 لشدة الغلس ال يزال الظالم وإن اكن طلع الفجر.

ه وسلم اكن يقرأ فيها بني الستني واملائة، وينرصف إذا وجاء ِف احلديث أنه صىل الل علي
أسِفروا بالَفجِر ، فإنَّهح عرف الرجل جليسه، أي من أمامه، وجاء ِف احلديث أنه قال )

( كما فهمه بعض أهل العلم أن صالة الفجر أفضل ما أسفروا بالفجر) 2(أعَظمح لْلجرِ 
بني احلديثني أن يقال: إن انليب  تكون ِف اإلسفار، وهو اختيار األحناف، لكن اجلمع

صىل الل عليه وسلم اكن يدخل ِف الصالة ِف الغلس، ولربما ينرصف منها وال يزال 
كما جاء ِف -الغلس، أو ينرصف بعد دخول اإلسفار حبيث يعرف الرجل جليسه 

 ..( مما يدل ىلع االستمرار.اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم، وفيه أنه قال )-احلديث
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ِف احلج يوم مزدلفة صبيحة يللة املزدلفة يبادر لصالة الفجر ِف أول وقتها، األذان لكن 
 ريضة الصبح.يصيل الفجر السنة، مبارشة بعد ذلك يصيل ف

أما مزدلفة ومجع فهما  واملراد به هنا جبل قزح، جبل قزح، املشعر احلرام، مزدلفة، اجلمع،
اسمان ليشء واحد، فجمع ألنها جتمع انلاس، ومزدلفة الزدالف انلاس فيها أي 

اجتماعهم وتدافعهم، واملشعر احلرام يشمل ذلك، لكن من أهل العلم من قال إن 
املشعر احلرام هو ماكن خاص من مزدلفة، واذلي هو جبل قزح، وهو جبل معروف ِف 

 مزدلفة.

 عليه وسلم وقف عند جبل قزح، وهذا يدل ىلع قول من قال إن املشعر انليب صىل الل
احلرام هو نفسه جبل قزح، وقال كثري من العلماء املشعر احلرام هو مزدلفة لكها، 
واحلاصل أن األفضل أن يقف عند بل قزح، مع أن الوقوف ِف لك مزدلفة مَشوع 

 وصحيح.

  ( يعين صعد اجلبل.فرىق عليهوابليهيق )ِف رواية أليب داود وابن ماجة وابن اجلارود 

أي الل عز وجل، استقبل القبلة، وهل أن يليب ألن اتللبية ال تقف إىل عند ريم مجرة 
َهح َوَهلَّلَهح َووَحَّ العقبة، يليب ويكرب، قال ) ( معروف ادلاعء، يدعو داعه(، )َدهح فََداَعهح َوَكِبَّ

بما شاء، اتلهليل: ال هلإ إال الل، اتلكبري: الل أكرب، اتلوحيد: ال هلإ إال الل وحده ال 
( أي يذكر الل فحمد اهللرشيك هل، وزاد أبو داود وابن ماجة وابن اجلارود وابليهيق )

 الكمال واجلمال واجلالل.من صفات جل وعال بما هو هل أهل، حمبة وتعظيما بما هل 

 يبىق مستقبال القبلة، حىت يسفر ينتَش بياض شديد، قبل أن تطلع الشمس.
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واذلي لم يقف عند املشعر احلرام عند جبل قزح، فيجوز أن يقف حيث شاء، وهلذا 
ِف زيادة ملسلم وأيب داود والنسايئ وادلاريم وابن ماجة وابن اجلارود واحلاكم  جاء

وقفت هاهنا ومزدلفة ( أي انليب صىل الل عليه وسلم )وقالواإلمام أمحد قال جابر )
 ( حيث وقف ولو ِف ماكن نزوهل فإنه يعترب واقفا ِف املشعر احلرام.لكها موقف

ْن َتْطلحَع ) 
َ
ْمسح فََدَفَع َقْبَل أ ( أي من مزدلفة، وزاد أبو فدفع من مجع( زاد ابليهيق )الشَّ

ْمسح داود والرتمذي وابليهيق واإلمام أمحد بعد قوهل ) ْن َتْطلحَع الشَّ
َ
( وعليه السكينة َقْبَل أ

 وبسكينة. وببطء بتؤدةأي الطمأنينة والوقار ويميش 

 بَشط أن تكون ادلابة حتتمل ذلك. اإلرداف ىلع ادلابة كما ذكرتوهذا يدل ىلع جواز 

ن  قوهل ) عح ( بضم الظاء والعني، وهو مجع ظعينة كسفينة وسفن، وأصل الظعينة َمرَّْت بِِه ظح
ابلعري اذلي عليه امرأة، ملا تكون املرأة راكبة ابلعري يقال ظعينة، وتسىم به املرأة 

 كب ابلعري، هلذا سميت املرأة به.ملالبستها ابلعري، أي أنها تقع وتقوم وتر

فجعل الفضل بن عباس ينظر إيلهن، مر عليه ظعن يعين نساء، فنظر إيلهن، فأنكر 
ح عليه انليب صىل الل عليه وسلم بايلد، فرصف برصه قال ) ِ َصىلَّ اَّللَّ ولح اَّللَّ فََوَضَع َرسح

وجهه إىل اجلهة األخرى فوضع انليب  ( فحول الفضلَعلَْيِه َوَسلََّم يََدهح ىلَعَ وَْجِه الَْفْضلِ 
صىل الل عليه وسلم يده يلمنعه من أن ينظر إىل هذه النسوة، ففيه تغيري املنكر بايلد، 
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ْهح بَِيِدهِ فَإِْن لَْم يَْسَتِطْع كما قال انليب صىل الل عليه وسلم ) ْنَكر ا فَْليحَغريِّ ْم مح ى ِمْنكح
َ
َمْن َرأ

 َ يَمانِ فَبِلَِسانِِه فَإِْن لَْم ي ْضَعفح اإْلِ
َ
  .1(ْسَتِطْع فَبَِقلْبِِه َوَذلَِك أ

وفيه أن اختالط الرجال بالنساء من أسباب الفتنة، وأنه ال جيوز أن جيمع بني الرجال 
والنساء ِف ماكن واحد، وأن يقع االختالط بينهم، ألنه سبب لالفتتان، وسبب لوقوع 

 الَش والفساد.

بن عباس ينظر إىل املرأة، وهذا ِف قصة أخرى بعد هناك موضع آخر أيضا، جعل الفضل 
 هذا املوضع.

 = فهنا اكنت النساء حمرمات، ألنهن ال يلزن ِف مزدلفة، ذاهبات من مزدلفة إىل مَن،1
عنقال ) ( يعين من مزدلفة دفع ذاهبا ملَن، ال يزال حمرما، فهذه فلما دفع مرت به ظح

كن حمرمات، واملحرمة كما الظعن هل كن اكشفات وجوههن أو متسرتات؟ هن 
ذكرنا ال تنتقب وال تلبس القفازين، فيحتمل أن هن كن اكشفات سافرات، فنظر 

 إيلهن.

فإذا جاوزنا وحيتمل أن يكن سافرات لوجوههن بغري نقاب، خبمار كما قالت اعئشة )
( جيوز للمرأة أن تغطي شعر وجهها بيشء من الرجال أرخت إحدانا مخارها ىلع وجهها

 ، لكن اذلي ال جيوز أن تنتقب وتربطه.مخارها

= قصة أخرى ويه بعد أن حتللوا اكن انليب صىل الل عليه وسلم جالسا ومعه الفضل 2
بن عباس فجاءته امرأة تسأل انليب صىل الل عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إيلها، 

 وانليب صىل الل عليه وسلم يرصف وجهه عنها.

 زدلفة إىل مَن.فهذه اكنت عند انرصافه من م 
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بضم امليم وفتح احلاء وكرس السني املشددة، هذا واد بني مَن ومزدلفة، فليس هو من 
مَن وال هو من مزدلفة، لكن جاء ِف صحيح مسلم قول الفضل بن عباس إن حمرسا 

 .العلم قال: هذه الزيادة ال تثبتمن مَن يعترب من مَن، وبعض أهل 

أي أرسع انليب صىل الل عليه وسلم السري، وهذه سنة ِف الرجوع من مزدلفة إىل مَن، 
إذا وصل إىل بطن حمرسَّ فإنه يرسع امليش، وحيرَّك، قيل سيم بطن حمرسَّ ألن فيل 

ب عند  ، فلم يستطع أن يأيت إىل الكعبة فردَّ، وعذَّ أصحاب الفيل حرس هاهنا، وأعىي ولكَّ
لك أصحاب الفيل كما هو معروف ِف سورة الفيل، وقد قيل إن هذه اعدة انليب صىل ذ

 الل عليه وسلم ِف األماكن اليت فيها العذاب أن يرسع امليش فيها.

لكن كون هذا الوادي وقع فيه حرس فيل أصحاب الفيل هو حمل نظر كما أوضحه ابن 
ه من أهل العلم إذ أن أصحاب "، كذلك غريانلهاية يف غريب احلديثاألثري ِف كتاب "

املنطقة من احلرم، فكون انليب صىل الل عليه وسلم  أصال، وهذهالفيل ما دخلوا احلرم 
أرسع فيه امليش ألجل أنه ماكن عذاب أصحاب الفيل، هذا فيه نظر كما ذكر ابن األثري 

 وغريه.

عذاب، وإنما وعليه فالسنة هناك أن يرسع ِف امليش، ليس من باب اإلرساع ملاكن ال
لكون ذلك ورد عن انليب صىل الل عليه وسلم، وألنه ماكن فسيح وواسع، فال شك أنه 

 يكون أدىع لإلرساع ِف امليش والل أعلم.

 ( يعين أن يمشوا بهدوء ورزانة وأن ال يتدافعوا.وقال عليكم السكينةوزاد ادلاريم )
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وفيه أن سلوك هذا الطريق عند الرجوع من عرفة هو السنة، وهو غري الطريق اليت 
ذهب منها إىل عرفات، الطريق من مَن إىل عرفات، غري طريق الرجوع من عرفات إىل 

ليت مَن، أي يرجع من عرفات إىل مزدلفة ومن مزدلفة إىل مَن، ويعود من الطريق ا
 جتعله يمر ىلع اجلمرة الكربى، طريق خيرج مبارشة ِف اجلمرة الكربى فهو أقرب.

( بزيادة اكف الت خترجكوزاد أبو داود والنسايئ وادلاريم وابن اجلارود وابليهيق )
 اخلطاب.

ىه من ذلك إىل اجلمرات، أتم، خرج من املزدلفة وسلك الطريق الوسطى اليت يعين انت
تؤديه إىل اجلمرة الكربى، مجرة العقبة، ورماها صىل الل عليه وسلم بسبع حصيات، وزاد 

مسلم من طريق آخر وأبو نعيم ِف املستخرج، وأبو داود والرتمذي والطحاوي وابن 
(، الريم يوم العيد ال يكون إال بعد فرماها ضىح)اجلارود وادلارقطين وابليهيق وأمحد 

طلوع الشمس، وهو الوقت الفاضل، عند مجهور العلماء، وهل جيوز أن يريم قبل طلوع 
الشمس؟ الوقت الفاضل باالتفاق بعد طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس هل جيوز أن 

 يريم أو ال؟

بني  بعد طلوع الفجر، ماأكرث أهل العلم أنه جيوز أن يريم قبل طلوع الشمس، لكن 
طلوع الفجر وطلوع الشمس، جيوز أن يريم وهو قول مجهور العلماء، وخباصة ملن 

انرصف من مزدلفة بعد نصف الليل، قريبا من الفجر، وقد ذكرنا أن املبيت بمزدلفة 
َفة   -املريض، الكبري ِف السن، النساء، من معه أوالد صغار-يعترب واجبا، لكن الضعَّ

أن ينرصفوا، الكبري ِف السنة واملرأة، والعجوز، والصغري، هؤالء جيوز هلم أن  جيوز هلم
ينرصفوا من مزدلفة بعد مغيب القمر، أي قريب من ثلث الليل األول، قريب من 

الفجر، ومن اكن قيَّما عليهم ويلا عليهم، قائما بشؤونهم ينرصف معهم ال شك، هؤالء 
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الفجر، وربما بعد الفجر، فإن وصلوا قبل الفجر، إذا انرصفوا يصلون إىل مَن ربما قبل 
 هل ينتظرون طلوع الشمس أو طلوع الفجر لريموا؟ أو يرمون؟

 = مجهور أهل العلم يقولون ينتظرون حىت يطلع الفجر؟ وإذا طلع الفجر جاز هلم الريم.1

 = وعند احلنابلة جيوز أن يريم مىت وصل، ولو قبل الفجر، إذا وصل قبل طلوع الفجر،2
 جاز عند احلنابلة أن يرموا، قالو ألمرين:

أ= أن انليب صىل الل عليه وسلم أذن هلؤالء الضعاف أن ينرصفوا ملا قد يصلهم من 
اتلعب واملشقة واللُكفة، ومادام أذن هلم أن ينرصفوا ما أذن هلم باالنرصاف إال 

اس ويقع للتخفيف، فإذا وصل إىل مَن صار ينتظر حىت تطلع الشمس، ويصل عليه انل
ص انليب صىل الل  ِف الزمحة فلم يستفد من هذه الرخصة ومن هذا اتلخفيف، وقد رخَّ

ص للضعيف.  عليه وسلم للضعفة االنرصاف، دل ىلع أن ابلقاء هو العزيمة، ويرخَّ

ب= األمر اثلاين قالوا إن أسماء ملا وصلت رمت، ريض الل عنها وأرضاها، ملا أذن هلا 
سلم بأن تنرصف، أنها ملا وصلت رمت اجلمرة الكربى، فدل هذا انليب صىل الل عليه و

 ىلع أنها هلا أن تريم.

ومجهور أهل العلم يقولون إذا وصل ينتظر طلوع الفجر ثم يريم، وهذا الوقت هو اذلي 
 رمت فيه أسماء بعد أن طلع الفجر.

وا اجلمرةَ حىت تطلَع اويف حديث يقول انليب صىل الل عليه وسلم ) مسح َّل ترمح ، 1(لشَّ
وهذا حديث خمتلف فيه وضعفه كثري من أئمة احلديث، وانترص بعضهم إىل تصحيحه، 

وهناك من صححه اكلشيخ األبلاين رمحه الل تعاىل،  ،2ومن املعارصين كثري من ضعفه
وتمسك بذلك وقال: ال جيوز أن يريم إال بعد طلوع الشمس، وليس هذا القول بداع من 

                                                           
 إسناده صحيح[: 4/275]إرواء الغليل  1
 [543/24مجموع فتاوى ابن عثيمين" ، و" 4/114]وممن ضعفه العالمة ابن عثيمين رحمه هللا انظر "شرح البخاري"  2
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غري واحد من السلف، من اتلابعني وغريهم، لكن أكرث أهل العلم األقوال، فقد قال به 
 ىلع أنه جيوز أن يريم بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس.

وتفرد احلنابلة ِف اجلملة فقالوا جبواز الريم ولو قبل طلوع الفجر، وال شك أن األحوط 
طلوع الشمس، وأثر لإلنسان أن يربأ وأن خيتار ما فيه الرباءة نلفسه، فال يريم إال بعد 

أسماء يدل ىلع أنه ليس بتوقيف من انليب صىل الل عليه وسلم، وإنما فهمت من 
االنرصاف أن تريم، ويه وصلت بعد طلوع الفجر، وكونها صلت ثم رمت ثم صلت 

 الفجر ال يمنع أن يكون الفجر قد طلع.

حوط، فالريم ( األخذ به أوىل وهو األَّل ترموا حىت تطلع الشمسوحلديث اذلي فيه )
يكون يوم انلحر بعد طلوع الشمس، وهو األفضل عند أكرث أهل العلم، أما قبل طلوع 

الفجر إنما  الشمس، فإن اكن بعد طلوع الفجر فجائز عند مجهور العلماء، أما قبل
 أجازه احلنابلة فقط.

ع حصيات، من أين يأخذ احلصيات؟ يأخذ من حيث شاء، وقد أخذ صىل يعين رىم بسب
الل عليه وسلم ِف توجهه إىل مَن، وتقريبا ِف طريقه إىل مَن، لعله أخذها من مَن، 

فتلكَّف انلاس ِف أخذها من مزدلفة، هذا من اتللكف غري املطلوب رشاع، فلما يصل إىل 
و من املاكن اذلي هو قريب من مَن يلتقط هل حصيات، وال بأس أن يلتقطها ول

اجلمرات، ِف طريقه من اجلمرات، ال بأس أن يلتقطها من هناك وال حرج ِف ذلك إن 
 شاء الل تعاىل.

يأيت من بطن الوادي يعين جيعل مَن عن يمينه، ومكة عن يساره ويريم بسبع حصيات 
َْذِف )

ْ
دون حبة الفول، (، مثل حىص اخلذف، صغرية فوق حبة احلمَّص، وِمْثِل َحىَص اخل

 واخلذف هو أخذ احلجارة بالسبابة ورميها.
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 وقد نىه انليب صىل الل عليه وسلم عن اخلذف، وقال ) 
ح
ا، وَّل َيْنَكأ إنه َّل يصيدح صيد 

 العنَي، ويكرِسح السنَّ 
ح
أو كما قال صىل الل عليه وسلم، وقد نىه عن  1(عدوًّا، إنما َيْفَقأ

 اخلذف وحرمه، ومنع منه.

يكون بمثل هذه احلجارة، وجيب أن يريم، والريم واجب ىلع الصحيح، وقال فالريم 
بعض أهل العلم بسنيَّته، واألقوى وجوبه، وقد أمر انليب صىل الل عليه وسلم بالريم، 

وأمر من هل العذر ِف أن يتخلف وال يستطيع أن يأيت أن يريم ماكن ايلوم اذلي فاته، راعة 
احلادي  -يصعب عليهم ِف لك يوم من أيام التَشيق اإلبل والغنم خيرجون للريع، ف

أن يأيت، فأذن هلم أن يرموا يومني ِف يوم، فدل ىلع  -عَش، واثلاين عَش، واثلالث عَش
 وجوبه.

ِّ َحَصاةٍ ) ح َمَع لكح  الل أكرب ... وهكذا، إذا رشع ِف الريم: أكرب،( الل يحَكِبِّ

 = مجهور العلماء يقولون: تتوقف اتللبية.1

= واختار بعض أهل العلم اكبن خزيمة وغريه أن اتللبية ال تتوقف إال مع آخر مجرة 2
واكن هناك فاصل، جاز هل أن يليب، وهذا القول أقوى  -الل أكرب-يرميها، يعين إذا رىم 

 مجرة رماها، صىل الل عليه وسلم.ثلبوت الرواية، وأنه قطع اتللبية مع آخر 

(، وكذلك زاد وهو ىلع راحلته( بالفاء، وزاد النسايئ )فرىمزاد ابليهيق وأبو داود )
( هذه الم األمر، أي أنه جيب أن يأخذوا ْلأخذوا مناسككمالنسايئ وهو يقول )

املناسك كما اكن صىل الل عليه وسلم يفعل، وهلذا قال العلماء: قوهل صىل الل عليه 
سك احلج، وأصل ِف وجوب مااكن يفعله صىل الل عليه وسلم هذا أصل أصيل ِف منا

مناسككم فإين َّل أدري لعِّل َّل أحج بعد حجت ( الم األمر )ْلأخذواوسلم ِف حجه، )
( وهذه زيادة ِف مسلم وابليهيق والنسايئ وأمحد وابن سعد ِف الطبقات، وفيه إشارة هذه

                                                           
 : صحيح[5270]صحيح أبي داود  1
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واإلخبار أنه قربت وفاته صىل  إىل توديعهم، وإىل تقديم نيع نفسه صىل الل عليه وسلم،
الل عليه وسلم، فحثهم ىلع االعتناء باألخذ منه وانتهاز الفرصة ِف مالزمته واتلعلم منه 

 صىل الل عليه وسلم.

إذا ( زادها أمحد، )ورىم بعد يوم انلحر ويف سائر أيام التَشيقويف زيادة قال جابر )
ايئ والرتمذي وادلاريم، وابن ماجة ( وهذه زيادة ملسلم وأيب داود والنسزالت الشمس

والطحاوي واحلاكم وابن اجلارود أيضا، وابليهيق وأمحد، يعين يوم العيد رىم بعد طلوع 
رىم بعد الزوال،  -احلادي عَش، واثلاين عَش، واثلالث عَش-الشمس، وأيام التَشيق 

  رميه.الريم ِف أيام التَشيق ال يكون إال بعد الزوال، فمن رىم بعد الزوال صحَّ 

قبل أن نأيت إىل ريم اجلمار ِف أيام التَشيق نقول، الريم يوم العيد يكون بعد طلوع 
رميت الشمس، إىل املغرب، لك هذا ايلوم جائز، قال رسول الل صىل الل عليه وسلم )

، واملساء لغة يطلق ىلع ما بعد الزوال، كما جيوز أن يريم 1(َّل حَرجَ  فقاَل:بعدما أمسيت 
 املغرب أو يلال، ال حرج ِف ذلك.ولو بعد 

ريم مجرة العقبة حيل اتلحلل األصغر، أو اتلحلل األول، فيجوز هل لك يشء ماعدا يو
( إذا رميتم اجلمر حللتمالنساء، ال جيوز هل أن يقرب زوجته، قال صىل الل عليه وسلم )

حيل اتلحلل ، فربيم مجرة العقبة 2( أو كما قال صىل الل عليه وسلمِصتم حالَّلأو )
األول، أو اتلحلل األصغر، وال يلزم أن يضمَّ هل يشء آخر من حنر أو حلق كما هو اختيار 

 بعض أهل العلم.

ولقيه رساقة وهو يرم مجرة العقبة فقال يا زاد أيضا ابلخاري ومسلم وابليهيق وأمحد )
ِف احلديث ( يعين متعتهم تلك، وهذا سبق رسول اهلل: أنلا هذه خاصة؟ قال: َّل بل ألبد

 أوال.

                                                           
 [1723]صحيح البخاري  1
: له 109/2ني في التعليقات الرضية ]نحوه في السنن وغيرها بلفظ "إذا رميتم الجمرة؛ فقد حل لكم كل شيء؛ إال النساء" قال األلبا 2

 ما يقويه وجاء من حديث أم سلمة بسند حسن[
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 (.بدنةزاد ابن ماجة )

واتلقرب إىل وهذا يدل ىلع قوته وشدته صىل الل عليه وسلم، وىلع اإلكثار ِف اهلدايا، 
 الل سبحانه وتعاىل.

 أبو داود وابن اجلارود وابليهيق.( كما زاد ما بيقأي ما بيق )

يعين هدي انليب صىل الل عليه وسلم هاهنا يشمل الواجب واتلطوع، ألن ثالثا وستني 
 بمائة بدنة. يجءبدنة، وحنر يلع ما بيق سبعا وثالثني، ألنه 

ابلضعة يه القطعة من اللحم، وفيه استحباب األكل من هدي اتلطوع، ومن أضحيته، 
ب وانليب صىل الل عليه وسلم اكن قارنا، كذلك يلع ريض الل عنه اكن قارنا، والقارن جي
عليه اهلدي، فهديه عليه الصالة والسالم لم يكن لكه تطوَّاع بل اكن منه هدي 

اتلطوع، ومنه الواجب، واحلديث رصيح ِف أنه أخذ من لك بدنة شيئا فأكل منها، وهذا 
 يدل ىلع جواز األكل من هدي اتلطوع و من اهلدي الواجب كذلك.

(، هاهنا جاء وسلم عن نسائه بقرة حنر رسول اهلل صىل اهلل عليهويف رواية ملسلم قال )
ِف رواية عند ابلخاري أنه صىل الل عليه وسلم أرسل إىل نسائه بلحم، فدخلوا ىلع 

اعئشة بلحم فقالوا: هذا حلم بقرة ضىح به رسول الل صىل الل عليه وسلم ىلع نسائه، 
لعيد، وإنما ( هذه محلها العلماء ىلع أنه حنر، فاملراد هاهنا ليست أضحية اضىحفلفظة )



 .رضي اهلل عنه-حديث جابر  من -وسلمصلى اهلل عليه -شرح صفة حجة النيب تفريغ سلسلة 

163 
 

هو هدي احلج، وبعض أهل العلم محلها ىلع ظاهرها، فقالو: رسول الل صىل الل عليه 
وسلم أهدى ىلع أهله وأيضا ضىح عن أهله، ولعل هذا أقرب، فاحلال كما تلزمه اهلدي 

 تلزمه األضحية إن تيرس هل ذلك.

اْلعري ىلع سبعة، واْلقرة حنر ( ويف رواية أخرى )حنرنا اْلعريويف رواية لإلمام أمحد قال )
( وهذه أيضا رواية مسلم من طريق آخر، وأيب نعيم ِف املستخرج، واإلمام عن سبعة

فاشرتكنا يف اجلزور سبعة فقال هل رجل: أرأيت اْلقرة أمحد، ويف رواية أخرى قال )
حشرتك؟ فقال: ماِه إَّل من اْلدن  ( رواه أبو نعيم ِف املستخرج.أي

اك ِف ابلعري ويف ابلقر، وهذا كما جيوز ِف اهلدي جيوز ِف األضحية وهذا فيه جواز االشرت
إذ هما من جنس واحد، واالشرتاك كما ذكرنا قد يكون جائزا وقد ال جيوز، فعندنا 

 الغنم وابلقر واإلبل.

= أما الغنم فال جيوز االشرتاك فيها ِف قول مجهور العلماء ال يشرتك فيها أكرث من بيت 1
ْهِل ما قال أبو أيوب األنصاري )واحد ال أكرث، ك

َ
اةِ َعْنهح وََعْن أ لح يحَضَِحّ بِالَشّ اَكَن الرَّجح

وَن َحىَتّ َتَباََه انلَّاسح فََصاَرْت َكَما تََرى لحوَن َويحْطِعمح كح
ْ
، فالشاة الواحدة تغين عن 1(بَيْتِِه َفَيأ

أهل بيت وفالن  يلع وىلعالرجل وأهل بيته، فإن أرشكهم ِف األجر واثلواب كأن يقول )
 ( فهذا إرشاك ِف اثلواب واألجر هذا جائز ال إشاكل فيه.وفالن

وعند مالك االشرتاك ِف امللك ال جيوز أي ِف الغنم كما ذكرنا، أما ِف اثلواب واألجر فإنه 
 يَشع ذلك هل بَشوط:

 أن يكون من قرابته. األولأ= 
 ب= اثلاين أن يكون من ُسكناه، يساكنه أو قريبا منه.

 وإال ال جيوز ِف اإلرشاك ِف اثلواب واألجر.

 = ابلقر واإلبل هل جيوز اإلرشاك فيه أو ال؟ 2

                                                           
 [3147، سنن ابن ماجة 1505]سنن الترمذي  1
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 أ= مجهور أهل العلم ىلع اجلواز، وهو مذهب الشافيع واحلنابلة.
ب= وعند مالك ال يَشع، قال ِف الرواية املشهورة: إنه ال يشرتك ِف ابلقر واإلبل وإنما 

اكنوا سبعة أو أكرث أو أقل، وجعل ابلقر واإلبل اكلغنم، جتزئ عن واحد وعن أهل بيته، 
وأحلق األضحية بعتق الرقبة، فعتق الرقبة جتزئ عن واحد، إذا اكنت الكفارة تلزم فيها 

عتق رقبة، وال جتزئ عن غري واحد، ولم يلحق األضحية باهلدي، هذا ِف قول مالك، ويف 
 .مشهور مذهبه، أنه ال يشرتك حىت ِف ابلقر واإلبل

قيل ال جيوز االشرتاك مطلقا، وقيل جيوز االشرتاك مطلقا، وقيل جيوز بالَشوط اليت 
 ذكرناها.

ونُقلت رواية عن مالك جبواز االشرتاك، فالغنم جيزئ عن واحد فقط، وابلقر واإلبل 
جيزئ عن سبعة، ويف رواية عن مالك الغنم جيزئ عن واحد، وابلقر عن سبعة، واإلبل 

 ت ِف حديث عن انليب صىل الل عليه وسلم.عن عَشة، وهذه جاء

واألقوى أنه جيوز االشرتاك، ونُقل عن مالك أن االشرتاك ال جيوز فيما اكن واجبا، وجيوز 
فيما اكن تطواع، ومعروف عند مالك أن األضحية من اتلطوع، يقول إنها سنة مؤكدة، 

 فبناء ىلع هذا األصل، فاألصل عنده أنه جيوز االشرتاك.

أنه ال جيوز االشرتاك ِف الغنم الواحدة، وإن شاركه ِف األجر واثلواب جاز، أما  واألقوى
ابلقرة فتجزئ عن سبعة، وأما اإلبل وابلدنة فتجزئ عن عَشة، كما جاء رصحيا ِف 

 حديث انليب صىل الل عليه وسلم.

ىل كنا َّل نأكل من اْلدن إَّل ثالث مىن  فأرخص نلا رسول اهلل صويف رواية قال جابر )
( هذه رواية عند اإلمام أمحد، وزاد ابلخاري أيضا اهلل عليه وسلم فقال: لكوا وتزودوا

حىت بلغنا بها ( يعين أخذوا معهم، وزاد أمحد )فأكلنا وتزودناواإلمام أمحد قال )
 (.املدينة
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ابه ... إلخ، يثاألول، فيجوز أن يتطيب وأن يلبس فإذا رىم مجرة العقبة قلنا حتلل اتلحلل 
( أي فَحلَق( زاد اإلمام أمحد )حنر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمرواية قال جابر )ِف 

 أن السنة أن احللق بعد انلحر، إذن ريم ثم حنر ثم حلق.

 ويف احللق يبدأ احلالق بيمني املحلوق، هذه يه السنة، ريم فنحر فحلق ثم طواف.

للناس فما البن ماجة، ) ( هذه زيادةوجلس بمىن يوم حنرهناك زيادات نذكرها قال )
قّدم قبل َشء إَّل قال َّل حرج (، زاد ابن ماجة )عن َشء( زادها ابن ماجة )سئل يومئذ

( أي أنه صىل الل عليه وسلم، بعد أن رىم وحنر وحلق جلس للناس فجاؤوا َّل حرج
خر إال قال 

ُ
يسألونه: فعلُت كذا قبل كذا، وقدمُت وأخرت، فما سئل عن يشء قُدم وال أ

حىت جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أحنر، قال: َّل (، أي أنه جيزئ، )عل وَّل حرجاف)
حرج، ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرم، قال: َّل حرج، ثم جاء آخر فقال: طفت 

 ( هذه زيادة لدلاريم وابن حبان.قبل أن أرم، قال: َّل حرج

وَّل حرج، ثم جاء آخر  طفت قبل أن أذبح، قال: اذبح) -كما عند الطحاوي -( قال آخر)
(، زيادة عند الطياليس وأمحد، وأيضا فقال: إين حنرت قبل أن أرم، قال ارم وَّل حرج

ثم قال نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم: لقد عند ادلاريم وابن ماجة وابن حبان كذلك، )
ود ( هذه زيادة ألمحد وادلاريم ومسلم وأيب داود وابن اجلارحنرت هاهنا ومىن لكها منحر

وابليهيق، وزاد أيضا أبو داود وأمحد وابن ماجة، والطحاوي ِف مشلك اآلثار، واحلاكم 
( يعين انلحر يكون ولك فجاج مكة طريق ومنحروابليهيق قوهل صىل الل عليه وسلم )

ِف مَن، وجيوز ِف الطريق من مَن إىل مكة، وجيوز أيضا لو حنر بمكة، فلكل يُعترب منحرا، 
 والطريق من مَن إىل مكة. -أفضل وذاك-مكة، ومَن 

فاحنروا من ) ِف زيادة ملسلم وابن ماجة وأيب داود وابليهيق قوهل صىل الل عليه وسلم
( أي حيث أنتم، ثم خطب انليب صىل الل عليه وسلم ِف يوم انلحر، وقال جابر رحالكم

خطبنا انليب صىل اهلل عليه وسلم يوم انلحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ ريض الل عنه )
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فقالوا: يومنا هذا، فقال: أي شهر أعظم حرمة، قالوا: شهرنا هذا، قال: أي بَل أعظم 
حرمة؟ قالوا: بَلنا هذا، قال: فإن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام كحرمة يومكم 

( هذه زيادة ؟ قالوا: نعم قال: امهلل اشهدهذا، يف بَلكم هذا، يف شهركم هذا، هل بلغت
 لإلمام أمحد وسبق رشحها.

يعين ذهب من مَن إىل مكة يلطوف، وزاد أبو داود والطحاوي وابليهيق واإلمام أمحد 
( احلجيج اكنوا ىلع نسك متمتع، وقارن، وا بني الصفا واملروةفطافوا ولم يطوفوابن سعد )
( هذه ترجع للقارن واملفرد، القارن واملفرد ال ولم يطوفوا بني الصفا واملروةومفرد، )

 يلزمه سيع آخر، إن اكن سىع أول ما جاء.

أما املتمتع فالصحيح أنه يلزمه سيع فيسىع سعيني، املتمتع يسىع سعيني، وهلذا فصلت 
فطاف اذلين اكنوا أهلوا بالعمرة باْليت وبني الصفا واملرة ثم ئشة هذه الرواية فقالت )اع

حلّوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن، وأما اذلين مجعوا احلج والعمرة، فإنما 
 ( هذه رواية عند ابلخاري ومسلم.طافوا طوافا واحدا

ذا بالنسبة للقارن أو املفرد، أما املتمتع ( هولم يطوفوا بني الصفا واملروةفقول جابر )
 فيلزمه طوافان ويلزمه كذلك سعيان.

( فصىل الظهر بمىنهكذا قال جابر، لكن ِف رواية ِف الصحيحني أن ابن عمر قال )
 واختلفوا ِف الرتجيح أي رواية تقدم ىلع األخرى، فذهب بعضهم إىل ترجيح رواية جابر،
وبعضهم ذهب إىل ترجيح رواية ابن عمر، وقيل باجلمع بني األمرين فلعله صىل بمَن 

 الظهر، وأيضا صىل بهم كذلك بمكة، ثم صىل بهم بمَن أيضا، فهذا حمتمل.
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وهم يسقون ىلع ارود وابليهيق )وزاد أو نعيم ِف املستخرج، وادلاريم وابن ماجة وابن اجل
الء، ويسبزمزم ونه ِف احلياض وحنوها، ويعطونه للناس، فبنو عبد ق( يعين يغرفون بادلِّ

 املطلب اكنوا قائمني ىلع السقاية.

 انزعوا أي استقوا بادلالء وانزعوها بين عبد املطلب.

يعين لوال أن خياف عليه الصالة والسالم أن يعتقد انلاس أن من مناسك احلج االزدحام 
ىلع زمزم، واالغرتاف منه واالستقاء، لسىق معهم انليب صىل الل عليه وسلم لكرثة 

يه الصالة والسالم خشية أن يرى انلاس فضيلة هذا االستقاء، ولكن لم يفعل ذلك عل
أن ذلك من السنة فيزتامحون ويزدمحوا، ويغلبوا بين عبد املطلب ىلع ذلك، وقد اكنوا 

وا بالسقاية، حىت أن انليب صىل الل عليه وسلم أذن هلم ِف عدم املبيت بمَن ويبقون  ولكَّ
 بعض العلماء. هبون ىلع ما اختارهِف مكة لسقاية انلاس، ويرجعون فريمون ثم يذ

صىل الل عليه وسلم، قيل أنه رشب قائما، واستدل به من استدل ىلع أنه ديلل ىلع جواز 
ْم لَََنَْعتح الَشب قائما، لكن احلديث واضح ) ْم انلَّاسح ىلَعَ ِسَقايَتِكح ْن َيْغلَِبكح

َ
فَلَْوََّل أ

مْ  م، وقد ال يتيرس اجللوس عند وجود الزمحة للَشب، فهذا مما ( فاكن ثمة ازدحاَمَعكح
يُتعلَّل به ِف هذا احلديث، كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه الل تعاىل، وهلذا القول 
األقوى هو أنه يمنع الَشب قائما نليه انليب صىل الل عليه وسلم عنه وتشديد انليه ِف 

ب قائما عند احلاجة أو الرضورة، حيث ال يتيرس ذلك، قد جاء انليه ِف هذا، وإنما يَش
هل القعود، كأن تكون زمحة أو ِف الطريق، أو اكن ادللو معلقا، أو القربة معلقة، أو اكن 
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املاكن اذلي يأخذ منه املاء اعيلا ال يستطيع أن يَشب قاعدا، فال بأس أن يَشب هاهنا 
 قائما.

وإن اعئشة ريض ل جابر ريض الل عنه )وهاهنا انتىه هذا احلديث، لكن ثمة زيادة، قا
( وهذه الزيادة اهلل عنها حاضت فنسكت املناسك لكها غري أنها لم تطف باْليت

 للبخاري وأمحد، وهذا سبق أن ذكرناه عنها ريض الل تعاىل عنها.

جابر حىت إذا طافت بالكعبة نسايئ وابليهيق وأمحد )قال وزاد مسلم وأبو داود وال
قال: قد حللِت من حجك وعمرتك مجيعا، قالت: يا رسول اهلل  والصفا واملروة،

إن لك مثلما ( هذه زيادة للبخاري وأمحد، قال)أتنطلقون حبج وعمرة وتنطلقون حبج
( زادها فقالت: إين أجد يف نفِس أين لم أطف باْليت حىت حججت( زيادة ألمحد، )هلم

ىل اهلل عليه وسلم سهال إذا وَكن صمسلم والطحاوي وأبو داود وابليهيق وأمحد، قال )
( يعين مالم يكن ثمة املخالفة الَشعية، يعين يشء ال نقص هويت الَشء تابعها عليه

فيه، كمثل طلبها االعتمار، فإنه من حسن املعارشة أنه اكن صىل الل عليه وسلم يتابعها 
 عليها، ال سيما مااكن من باب الطاعة، هذه الزيادة ملسلم وابليهيق.

فأعمرها ( وهو أخوها ابن أيب بكر )فاذهب بها يا عبد الرْحنخاري وأمحد )وزاد ابل
( ولم يعتمر هو ريض لل عنه، فهذه من العمرة اخلاصة من اْلنعيم فاعتمرت بعد احلج

بها ريض الل عنها، وقد يُلحق بها من اكن مثلها، لكن أن يصري اإلنسان يذهب إىل 
ويعتمر ويرجع، فهذا لم يكن عليه السلف كما اتلنعيم ومسجد اعئشة ويعتمر ويرجع، 

 قال غري واحد من أهل العلم.

ب، وهو هو ( اتلحصيب يللة احلصبة( كما روى ذلك أمحد )ثم أقبلت) الزنول باملحصَّ
الشعب اذلي خمرجه إىل األبطح بني مكة ومَن، نزلت هناك ألن انليب صىل الل عليه 

 يب داود والنسايئ وابليهيق واإلمام أمحد.وسلم اكن ينتظرها، وهذه زيادة ملسلم وأ
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وقال جابر: طاف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باْليت يف حجة الوداع ىلع راحلته )
وليسألوه فإن انلاس ( يعين يظهر )يستلم احلجر بمحجنه ألن يراه انلاس وليَشف

جلميع، هذا ( وهذه زيادة ملسلم وأيب داود واإلمام أمحد رمحة الل تعاىل ىلع اغشوه
 الطواف املذكور هاهنا إما طواف اإلفاضة، أو طواف الوداع.

رفعت امرأة صبيا هلا إىل رسول اهلل صىل اهلل ( أي جابر ريض الل تعاىل عنه )وقال) 
( وهذه الزيادة للرتمذي نعم ولك أجر قال:عليه وسلم فقالت: يا رسول اهلل أهلذا حج؟ 

طرق احلديث، أن هذا السؤال وقع ِف رجوع انليب وابن ماجة وابليهيق، وجاء ِف بعض 
صىل الل عليه وسلم من مكة إىل املدينة، ِف موضع اسمه الروحاء، يعين اكن ِف آخر 

 حجته عند رجوعه عليه الصالة والسالم من مكة إىل املدينة.

 حىتَّ يَكوَن آخرح َعْهِدهِ وخيتم احلاج حجه بطواف الوداع لقوهل صىل الل عليه وسلم )
واَف باْليِت  فطواف الوداع واجب، ال ينفر من مكة إال بعد أداء طواف الوداع،  1(الطَّ

وال يفعل شيئا بعده، مما يتعلق باملكوث ِف مكة، كتجارة أو بيع ورشاء وحنو ذلك، وإنما 
يطوف ويرجع، فإن اكن ِف رجوعه شغلته أمور وهو خارج، فال يكون ذلك ناقضا 

 تم طوافه.لطواف الوداع، ويكون قد 

إال بالنسبة للحائض اليت ال تستطيع، وقد يتأخر عنها ركبها، فال تستطيع أن تطوف 
طواف الوداع، فهذه جيوز هلا أن تذهب وأن تنفر من غري أن تطوف كما قال عليه 

:أحابََستَْنا ِه. الصالة والسالم، ملا قيل هل إن صفية حاضت قال ) إنها قد أفاَضْت  فقلتح
، وجعل بعض 2(فْلَتْنِفرْ  وسلم:، وطافَْت باْليِت، فقال انليبُّ صىل اهلل عليه يا رسوَل اهللِ 

ب وهو ِف  العلماء من السنة عند اخلروج من مكة متوجها إىل بدله أن يزنل باملحصَّ
طريقه من مكة إىل مَن، يزنل به ويصيل الظهر واملغرب والعشاء والفجر ثم ينرصف، 

                                                           
 .: صحيح[2002]صحيح أبي داود 1
 ]رواه الشيخان[ 2
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ب كما  نقل عن الصحابة الكرام، واختاره كذلك كثري من فالسنة الزنول باملحصَّ
 العلماء.

فيه أمر نسيناه، وهو أنه ِف الطواف يمسح ىلع الركن ايلماين، من غري أن يقبل يده، ومن 
غري أن يشري، إن تيرس هل املسح مسح، وإال يمر من غري إشارة، وبني الركن ايلماين 

 (.ة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب انلارربنا آتنا يف ادلنيا حسنواحلجر األسود، يقول )

هذا ىلع لكٍّ لم نوفِّ احلديث حقه ِف الَشح، ويتطلب الكما أطول وأزيد وأكرث تفصيال 
من هذا، لكن لعلنا أتينا ىلع أكرث املسائل، اليت يمكن ذكرها، وحديث جبري كما 

وائد وقد ذكرنا ذكرُت هو حديث عظيم كثري الفوائد، ومجع فيه أهل العلم كثريا من الف
أن أبا بكر بن املنذر رمحه الل تعاىل هل ِف ذلك جزء، وذكر فيه ما يزيد عن مائة 

 ومخسني فائدة.

كذلك الشيخ ابن عثيمني رمحه الل تعاىل هل رشح ىلع احلديث، وقد رشح ألفاظه، ثم 
فائدة، وقال ( فعددها إىل أربع وأربعني ومائة من فوائد هذا احلديثقال ِف آخر تأيلفه )

ِف األخري: املهم أن هذا احلديث من أطول األحاديث ِف صفة حجة انليب صىل الل عليه 
يعين ملا كتب هذا اكن حيا نقول اآلن -وسلم، هلذا جعل الشيخ األبلاين رمحه الل تعاىل، 

أصال لصفة حجة انليب صىل الل عليه وسلم، وبَن منسكه املشهور  -رمحهما الل
 زاد.  هذا، وزاد فيه ماواملعروف ىلع

 وال يتسع نلا الوقت لقراءة هذه الفوائد لكها.

 والل أعلم، وصىل الل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني.

 

 ه[1438من ذي القعدة  23]تم تفريغ السلسلة بعون الل تعاىل يوم 
 

 


